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Meðal efnis:

Leitin að 
Lalla Johns
Þorfinnur Guðnason
ræðir um samnefnda
heimildarmynd sína

Að notfæra sér
kosti hvors
annars
Á nám í kvikmyndaleik
að vera hluti af
leiklistarnámi?

Handritið
skrifaði
guðspjalla-
maðurinn Lúkas
Ólafur H. Torfason
leggur útaf hinu
trúarlega í bíómyndum

555-6160
“Takk fyrir að
hringja í Bæjar-
bíó, kirkju
kvikmyndanna”
Sigurjón Baldur

Hafsteinsson færir rök

fyrir mikilvægi

kvikmyndasafnsins

og fleira

Land  & s yn i r  b i r t i s t  nú  e i nn i g  á  ne t i nu  und i r  www.p roduce r s. i s

Athugið! Skilafrestur umsókna í Kvikmyndasjóð er 1. okt. n.k.

Á
fundi stjórnar Kvikmyndasjóðs þann 14.
ágúst s.l. var samþykkt að Þorfinnur
Ómarsson tæki sæti í næstu úthlutunar-

nefnd. Þetta er gert til þess að byrja að aðlaga
úthlutunarferli Kvikmyndasjóðs að þeim hug-
myndum sem fram koma í frumvarpi að nýjum
kvikmyndalögum sem nú liggur fyrir Alþingi.
Nánar er fjallað um viðbrögð aðila í kvikmynda-
geiranum við frumvarpinu á bls. 2.

Gæsapartí í október!
GÆSIR FAGNA: Oddný Guðmundsdóttir leikur brúði á báðum áttum í mynd Böðvars Bjarka Péturssonar, “Gæsapartí” sem
frumsýnd verður í október. Sjá nánar á bls. 3.

Umsóknargögn 
sjóðsins á netinu

Áslóðinni www.iff.is er nú hægt að nálgast öll umsóknar-
gögn vegna Kvikmyndasjóðs og því hægt að spara sér
sporin á Túngötuna. Vefsíðan hefur einnig fengið

andlitslyftingu og er allt annað að sjá hana.

Handritshöfundar 
ekki lengur slegnir af

Kvikmyndasjóður hefur ákveðið að hætta við útsláttarkerfið
sem notað hefur verið undanfarin ár varðandi styrkveit-
ingar til handritsgerðar. Við næstu úthlutun verða því valin

færri verkefni en öll verða þau með til enda. Handrits-
höfundarnir styrktu munu koma til með að njóta aðstoðar
handritsráðgjafa líkt og áður, sem vinna mun markvisst með
höfundunum. L&S mun fjalla nánar um handritsþróunarmál á
komandi hausti og þær hugmyndir sem uppi eru innan
Kvikmyndasjóðs um þau mál.

Þorfinnur
Ómarsson í
úthlutunar-
nefnd Kvik-
mynda-
sjóðs



Frá ritstjóra:
Um leið og
ástæða er til
að fagna hin-
um nýju kvik-
myndalögum
sem væntan-
lega hljóta

afgreiðslu frá Alþingi á hausti
komanda er nauðsynlegt að hafa í
huga að þau lög ná líka yfir starf-
semi Kvikmyndasafns Íslands. Á
þeirri stofnun er gríðarlegt starf
óunnið eins og fram kemur í grein
Sigurjóns Baldurs Hafsteinssonar
forstöðumanns safnsins hér ann-
arsstaðar í blaðinu. Verði frum-
varpið að lögum hefur safnið
ágæta möguleika til að gegna
hlutverki sínu með sóma.

Starfsemi Kvikmyndasafnsins
má skipta gróflega í fjóra megin-
þætti; söfnun, varðveislu, skrán-
ingu og sýningarhald. Vegna fjár-
skorts hingað til má segja að eini
liðurinn sem sinnt hefur verið af
alvöru er sá fyrstnefndi, söfnunin.
En einnig þar er ástandið alls ekki
nógu gott. Til dæmis er frumefni
fjölmargra íslenskra bíómynda
ekki geymt þar líkt og eðlilegt
hlýtur að teljast. Sú spurning
vaknar hvar það sé niðurkomið.
Full ástæða er til að hvetja fram-
leiðendur íslenskra bíómynda til
að taka til hendinni í þessum
málum hið allra fyrsta svo einhver
framtíðar Árni Magnússon þurfi
ekki að ríða um héruð og draga
gamlar filmudósir útúr rykföllnum
kompum í kapphlaupi við eyði-
leggingaröfl tíma og sinnuleysis.
Slíkt er með öllu óþarfi. Íslensk

kvikmyndasaga er stutt og okkur
ekki ofvaxið verk að halda utan
um hana frá byrjun. Hinsvegar
verður það ögn erfiðara með
hverju árinu sem líður án þess að
nokkuð sé gert. Filmur þarfnast
sérstakrar geymslu og meðhöndl-
unar, eigi þær ekki að skemmast
fljótt.

Það viðhorf hefur of lengi ráðið
ríkjum að varðveisla kvikmynda-
arfsins sé eitthvað sem mæta
megi afgangi. Slíkt er auðvitað
argasta skammsýni. Líkt og
Martin Scorsese hefur bent á eru
kvikmyndirnar einhver skýrasti
vitnisburður um viðhorf og lífsstíl
síns tíma sem finna má. Því hljóta
skyldur kvikmyndaframleiðenda
gagnvart sögunni að teljast
miklar. Ný lög um skylduskil til
safna munu vonandi ná að kippa
hlutunum í lag varðandi myndir
framtíðarinnar en hvað eldri
myndir varðar liggur ábyrgðin hjá
framleiðendum þeirra.

Þó að segja megi að söfnunin
sé ákveðin frumforsenda hinna
þáttanna í starfsemi safnsins,
þjónar hún litlum tilgangi ef ekki
er vel staðið að varðveislu,
skráningu og sýningarhaldi. Þessi
starfsemi er undirstaða kvik-
myndamenningar í landinu, brúin
milli fortíðar og framtíðar. Á
Kvikmyndasafninu er geymd sú
fjársjóðskista sem auðgar
hugarheim komandi kynslóða.
Vonandi bera menn gæfu til að
fela henni í auknum mæli umsjón
með þeim dýru gripum sem gefa
henni gildi.
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STJÓRN FÉLAGS KVIKMYNDAGERÐARMANNA: Formaður: Björn Br. Björnsson. Varafor-
maður: Jón Karl Helgason. Ritari: Kristín Erna Arnardóttir. Gjaldkeri: Katrín Ingvadóttir. Með-

stjórnendur: Anna Dís Ólafsdóttir, Ingvar Á. Þórisson, Hjálmtýr Heiðdal. Varamenn: Kristín
María Ingimarsdóttir, Hildur Bruun. STJÓRN FRAMLEIÐENDAFÉLAGSINS SÍK: Formaður:

Ari Kristinsson. Varaformaður: Jón Þór Hannesson. Gjaldkeri: Snorri Þórisson. Meðstjórnendur:
Friðrik Þór Friðriksson og Guðmundur Kristjánsson. Varamenn: Viðar Garðarsson og Hrafn

Gunnlaugsson. STJÓRN SAMTAKA KVIKMYNDALEIKSTJÓRA: Formaður: Friðrik Þór
Friðriksson. Gjaldkeri: Hilmar Oddsson. Ritari: Óskar Jónasson. Varamenn: Hrafn Gunnlaugsson,

Kristín Jóhannesdóttir, Jón Tryggvason.

STJÓRNIR FÉLAGANNA
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Sagan og safnið

T Í Ð I N D I Ú R K V I K M Y N D A H E I M I N U M

Fimm handrit fá framhaldsstyrki 
frá Kvikmyndasjóði

Handritanefnd hefur veitt eftirfarandi fimm verkefnum framhaldsstyrk
að upphæð kr. 300.000,- hvert:

Barndómur eftir Karl Ágúst Úlfsson
Búktalaraást eftir Kristínu Ómarsdóttur og Oddnýju Eir Ævarsdóttur
Napóleonsskjölin eftir Arnald Indriðason
Skuggar eftir Jón Steinar Ragnarsson
Snjódóníu eftir Ragnar Bragason

M
eðal kvikmynda-
gerðarmanna virðist
ríkja almenn sátt við

hið nýja frumvarp um
kvikmyndalög sem nú er í
meðförum Alþingis og kemur
að öllum líkindum til
atkvæðagreiðslu í haust. Fari
svo munu lögin komast til
framkvæmda á næsta ári.
Frumvarpið ásamt fylgi-
gögnum var birt í heild sinni í
síðasta tölublaði L&S en það er
einnig hægt að nálgast á vef
Alþingis. 

Forstöðumaður hefur
ákvörðunarvald

Í nýju lögunum er gert ráð
fyrir stofnun Kvikmyndamið-
stöðvar Íslands. Ráðinn verður
forstöðumaður til fimm ára og
hefur hann ákvörðunarvald
varðandi hverskonar fjárstuðn-
ing við íslenskar kvikmyndir af
öllu tagi. Í reglugerð sem
menntamálaráðherra setur er
gert ráð fyrir að kveðið verði á
um ráðningu úthlutunarnefnda
eða kvikmyndaráðgjafa, for-
stöðumanni til aðstoðar. 

Úthlutað árið 
um kring?

Talið er líklegast að lendingin
verði sú að forstöðumaður ráði
sér ráðgjafa sér við hlið og
þannig verði fyrirkomulag
fjárveitinga úr Kvikmyndasjóði í

svipuðum farvegi og víðast hvar
á Norðurlöndum og í Evrópu.
Þetta þýðir væntanlega að
úthlutað verður árið um kring,
líkt og nú tíðkast þegar hjá
stuttmynda- og heimildar-
myndadeild sjóðsins undir
stjórn Kristínar Pálsdóttur. 

Ályktun SÍK
Framleiðendafélagið SÍK

ályktaði nýlega um frumvarpið
og segir þar m.a.: “Stjórn félags-
ins hefur skoðað frumvarpið
ítarlega og lýsir hér með yfir
ánægju með frumvarpið í heild.
Það er álit stjórnar SÍK að mikil
þörf hafi verið á nýju frumvarpi
um kvikmyndamál, vegna þeirra
miklu breytingar sem átt hafa
sér stað á starfsumhverfi kvik-
myndaframleiðenda á undan-
förnum árum. Vel virðist hafa
tekist til með frumvarpið, enda
hefur við gerð frumvarpsins
verið tekið tillit til flestra
ábendinga kvikmyndagerðar-
manna.”

Jákvæð viðbrögð 
gagnvart hinu nýja 
kvikmyndalagafrumvarpi



Þann 10. júlí s.l. voru veittir tveir styrkir úr Stutt- og heimildarmyndadeild Kvikmyndasjóðs
til neðantalinna verkefna. Ekki verður úthlutað til fleiri nýrra verkefna á vegum þessarar
deildar Kvikmyndasjóðs í ár. Einungis verður úthlutað til verkefna sem þegar hafa fengið
undirbúnings eða handritsstyrki, enda er þegar búið að ráðstafa mestum hluta þess sem til
ráðstöfunar er í ár og stórum hluta af fjármagni næsta árs. Tekið verður við nýjum umsókn-
um en þær ekki afgreiddar fyrr en í upphafi næsta árs.
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Stjórnandi

Helen Stefánsdóttir

Anna Þóra Steinþórsdóttir

Verkefni

Föstudagur

Erna hittir frænku

Tegund

Stuttmynd

Heimildarmynd

Handr. & þr. 01 Framleiðsla 01

700.000

500.000

1.200.000

Framleiðsla 02Umsækjandi

Samst.hópur um betri borg

Nýja bíó

SAMTALS:

Undirbúningur að
Eddu 2001 hafinn

Undirbúningur
E d d u n n a r ,
íslensku kvik-

mynda- og sjón-
varpsverðlaunanna er
hafinn. Hátíðin fer
fram í nóvember eins
og fyrr og líklega í
fyrrihluta mánað-
arins. Ekkert hefur
enn verið ákveðið
hvar herlegheitin
fara fram en Sjónvarp-
ið mun sýna beint frá
verðlaunaafhend-
ingunni líkt og í
fyrra, þegar hvorki
meira né minna en
65% þjóðarinnar
sátu límd við
skjáinn.

Heyrst hefur að helstu
fatahönnuðir þjóðarinnar hafi þegar
fengið margar pantanir vegna
hinnar væntanlegu hátíðar og því
ljóst að Eddan hefur unnið sér sess
sem einn af hápunktum sam-
kvæmislífsins.

Tveir nýjir flokkar munu bætast
við næstu Eddu, verðlaun fyrir
handrit ársins, hvort sem er í kvik-
mynd eða sjónvarpi og verðlaun fyrir
fréttamann ársins, sem valinn verður
af sérstakri nefnd í samráði við fag-
aðila.

Sem fyrr eru þau verk sem sýnd
eru í kvikmyndahúsum frá 1. nóv-
ember 2000 til 31. október 2001
gjaldgeng í keppni en hvað varðar
sjónvarpsverk gildir tímabilið 1. okt-
óber 2000 til 30. september 2001.
Innan tíðar verður framleiðendum
sendar upplýsingar þar sem þeim er
gefinn kostur á að leggja verk sín
fram til tilnefningar.

Síðustu styrkirnir
úr stuttmynda- og
heimildarmyndadeild 
á árinu

B
öðvar Bjarki Pétursson hefur ásamt samstarfs-
fólki sínu nýlokið tökum á kvikmynd sem ætluð
er til sýninga í kvikmyndahúsum. Myndin, sem

kallast “Gæsapartí”, er tekin upp á stafrænt mynd-
band (DV) og er stefnan að frumsýna hana í Háskóla-
bíói um miðjan októbermánuð. Myndin er framleidd
af 20 geitum í samvinnu við kvikmyndaklúbbinn
Filmund sem einnig stóð fyrir sýningum á heim-
ildarmynd Þorfinns Guðnasonar, “Lalli Johns” við
miklar vinsældir síðastliðinn vetur. Auk þess koma
ýmsir styrktaraðilar að myndinni en hún er unnin afar
ódýrt.

“Gæsapartí” var tekin upp á aðeins níu dögum og
fóru upptökur fram að mestu á Mótel Venusi við
Borgarnes. Að sögn Böðvars Bjarka kom hugmyndin
til hans þegar hann lenti óvænt í gæsapartíi á
Hyrnunni í Borgarnesi og upplifði hina villtu Fellini
stemmningu sem slíkar veislur bera með sér. 

Myndin fjallar um konu sem ætlar að giftast inní

sértrúarsöfnuð. Bróðir hennar, sem er í sama söfnuði
og mannsefnið, ætlar að sjá til þess að veislan sem
kolgeggjaðar vinkonur hennar halda henni sé Guði
þóknanleg. Sem mótspil við afskiptum safnaðarins
sýna vinkonurnar henni rækilega fram á hverskonar
lífi hún er að fórna fyrir hnapphelduna. Hennar er
valið en þegar maður er lauf í vindi er erfitt að komast
leiðar sinnar.

Böðvar Bjarki Pétursson framleiðir myndina og
leikstýrir jafnframt. Hann gerir einnig handritið
ásamt Pétri Má Gunnarssyni. Guðmundur Bjartmars-
son sér um kvikmyndatöku, Árni Pétur Guðjónsson
er aðstoðarleikstjóri, um klippingu sér Gunnþóra
Halldórsdóttir, Sigurður Pálmason er framkvæmda-
stjóri og Inga Rut Sigurðardóttir sér um leikmynd og
búninga. 

Með aðalhlutverk fara Oddný Guðmundsdóttir og
Magnús Jónsson. Leikaraval fór fram í Borgarfirði og
koma flestir leikaranna þaðan.

Á skrifstofu Böðvars Bjarka Péturssonar í Kvikmyndaskóla Íslands hangir stórt plakat úr La Strada Fellinis og blæs
honum hetjudáðir í brjóst á hverjum degi.

Bjarki og gæsirnar hans
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Trú og bíó

B
andaríski kvikmyndaleikstjórinn Martin Scorsese (f. 1942) er af
ítölsku foreldri og þefaði af kaþólskum prestaskóla í New York áður
en hann sneri sér að kvikmyndanámi. Ein af frægustu

stuttmyndum sögunnar er skólaverk hans Raksturinn mikli (The Big
Shave,1967) þar sem maður sker sig við rakstur en heldur áfram og
úthellir blóði sínu stöðugt í hvítan vaskinn og loks um allt baðherbergið
á  svo yfirgengilegan máta að fæstum er rótt í kvið. Þótt Scorsese segist í
Rakstrinum hafa verið að mótmæla Víetnamstríðinu leikur lítill vafi á því
að þessi blóðfórn kallast á við blóðhefð kristninnar. 

Fyrsta stýrða mynd Scorsese sem hann var að gera á sama tíma og
Raksturinn, Hver ber að dyrum? (I Call First (1967) / Who's that
Knocking at My Door (1968)), endar á því að  aðalpersónan kyssir fætur
Krists á róðukrossi í kirkju og blóð tekur að renna úr fætinum.

Raksturinn á sér þannig sama uppruna og Krossvísur Jóns biskups
Arasonar á 16. öld: "fyrir þann dýra dreyra foss / er dundi af sárum þín /
blessað benja vín". Enn skýrari er samlíkingin við Passíusálma sr.
Hallgríms Péturssonar á 17. öld: "opinbert sáu allir þar / útrunninn dreyra

foss". Eins og Scorsese segir: "Blóð er mjög mikilvægt í kirkjunni. Blóðið er
lífskrafturinn, kjarninn, fórnin." 1 Og hann sagði á árinu 1997:

“Ég sé ekki andstæður milli trúar og kvikmynda, hins helga og hins verald-
lega. Auðvitað er ýmislegt sem skilur á milli, en ég get líka séð líkindi með
kirkju og kvikmyndahúsi. Á báðum stöðum kemur fólk saman til að deila
sameiginlegri reynslu. Ég trúi því að andlega reynslu sé að finna í
kvikmyndum, þó hún komi ekki í stað trúar. Ég hef komist að því gegnum
tíðina að margar kvikmyndir höfða til hins andlega í náttúru mannsins, allt
frá Intolerance Griffiths, gegnum Þrúgur reiðinnar [eftir] John Ford, Vertigo
[eftir] Hitchcock til 2001 [eftir] Kubrick... og svo margar fleiri. Það er eins og
kvikmyndir hafi svarað hinni ævafornu leit okkar að sameiginlegu algleymi.
Þær uppfylla hina andlegu þörf fólks til að deila sameiginlegum
minningum". 2

Scorsese segist síðast hafa skriftað hjá presti 1965 en síðan skriftað í
myndum sínum (skyldi kaþólikkinn Lars von Trier vera að gera það
sama?) og að gamlir félagar hans í prestastétt hafi skilning á þessu.
Scorsese segir: "...ég get ekki hætt að vera trúaður. Ég er að leita að
sambandinu milli Guðs og manns eins og allir aðrir." 3

Tvær bíómynda Scorsese snúast beinlínis um trúarleg efni, Síðasta
freisting Krists (The Last Temptation of Christ, 1988) og Kundun (1997),
sem skýrir frá tíbetska Búddistaleiðtoganum Dalai Lama.4 Sú fyrrnefnda
lýsir m.a. manneðli Krists á opinskáan hátt og mætti harðri andstöðu
ýmissa siðapostula. Hún var sýnd athugasemdalítið í bíói hérlendis en
tekin fyrirvaralítið af dagskrá Sjónvarpsins fyrir nokkrum árum vegna
mótmæla ónafngreindra þrýstara og hefur ekki enn sést á skjáum
landsmanna. 

Kvikmyndin er kirkja 
Ásgrímur Sverrisson (f. 1964)5 kvikmyndaleikstjóri og ritstjóri Lands

& sona hefur tekið enn dýpra í árinni  um hliðstæður kirkju og
kvikmynda heldur en Scorsese:

“Kvikmyndin er kirkja. Staður til að eiga sameiginlegan fund með guði,
en um leið einkafund, með okkar persónulega guði. Til hvers segjum við
sögur? Sögur eru lækning fyrir sálina. Tilraun til að skilja, skilgreina, hrífast,
komast í algleymið. Kvikmyndin, líkt og trúin, er aðferð til að skoða
mannskepnuna að innan og utan, vonir og þrár, drauma og martraðir,
tengsl hennar við umhverfi sitt.

Kvikmyndastjörnurnar eru dýrlingarnir, íkonarnir, birtingarmynd hinna
háleitu markmiða sem okkur dreymir um. Poppið og kókið - oblátan og
vínið?

Ég trúi á kvikmyndina. Ég trúi á mátt hennar til að hreyfa við okkur,
snerta okkur. Ég trúi á Chaplin og Hitchcock, John Ford, Orson Welles,
Woody Allen og Billy Wilder, Kieslowski og Bergman, Scorsese og jafnvel
Friðrik Þór.

Kvikmyndasýningin er altarisganga. Við játumst töfrum hennar sam-
eiginlega og um stund opnast okkur himnarnir.” 6

NOKKRAR VINSÆLUSTU BÍÓMYNDIR ALLRA TÍMA

1     Titanic (1997), J. Cameron
2     Star Wars (1977), G. Lucas 
3     Star Wars: The Phantom Menace (1999),G. Lucas
4     E.T.(1982), S. Spielberg
5     Jurassic Park (1993), S. Spielberg
6     Forrest Gump (1994), R. Zemeckis
7     The Lion King (1994), R. Allers/R. Minkoff
8     Return of the Jedi (1983), R. Marquand 
9     Independence Day (1996), R. Emmerich
10   The Sixth Sense (1999), M. Night Shyamalan
11   The Empire Strikes Back, (1980), I. Kershner

Aths.: Hér er miðað við dali í kassann, þ.e. greiddan
aðgangseyri í kvikmyndahúsum á verðlagi hvers tíma.
Röðin verður önnur ef tekið er tillit til verðbólgu. Erfitt að
gera svona samanburð nákvæman og nægilega upplýsandi
af ýmsum orsökum, heimildir eru stundum ekki
áreiðanlegar og hér er ekki tekið tillit til sölu myndbanda
og geisladiska og áhorfs á þá.

Eitt af því sem vekur athygli er hve mörg verkanna
snerta ögurstundir og endalok, smæð mannsins gagnvart
óvæntum atvikum, en ekki síst návist hins óútskýranlega
og "yfirnáttúrlega".

HANDRITIÐ SKRIFAÐI
GUÐSPJALLAMAÐURINN LÚKAS

Bíóið er musteri og hýsir fjölmennustu andlegu samkomur okkar tíma. 
Og flest kvikmyndahandrit eru byggð á hugmyndum sem hafa skolast til höfundanna úr 

Biblíunni, Kóraninum, Úpanisjödunum, Bókinni um veginn eða öðrum slíkum pælingum. 
Allar bíómyndir eru vitnisburður um eða athugasemdir við siðaboðskap, trúarbrögð 

og lífsskoðanir. Hver er öflugasti boðskapurinn í samtímanum?

Ó l a f u r  H .  T o r f a s o n
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Það er samt algengt að jafnt kirkjufólk, menningarvitar og fræðimenn
afgreiði sérstaklega dægurræmur ("afþreyingarbíómyndir") sem hismi og
vantreysti þeim til að framreiða nokkurt hollmeti yfirleitt. Þessum rýnum
sést iðulega yfir hvaða sögu er verið að segja, hvaða boðskap verið að
flytja. Þeir "horfa á fingurinn þegar spekingurinn bendir til stjarnanna"
eins og fíflið í grísku dæmisögunni. 

Staðreyndin er sú að kvikmyndir geta verið voldug opinberun og hreyft
við kvikunni í sálardjúpinu. Þær höfða þá ekki aðeins til tilfinninga. Einn
helsti styrkur þeirra er nefnilega að geta vakið meðvitund um
leyndardóma og hið óræða. Þær efla þannig skynjun á "hið heilaga", það
er að segja æðri handanveruleika. Kvikmyndagerðarmenn eru einatt
vísvitandi eða meðvitundarlaust að vinna með þessi efni og taka afstöðu,
jafnvel í léttustu dægurræmum.

Er bíóið kirkja? Kannski í vissum skilningi. Kvikmyndin er þó eina
listgreinin sem enn þykir hér almennt ekki hæf í kirkju. (Undantekning
mun t.d Langholtskirkja, meðan safnaðarheimilið var jafnframt notað
sem kirkja). Erlendis þekkjast ræmur í guðshúsum. Prestssonurinn Uwe
Penckert, forstöðumaður Kvikmyndasambands Saxlands (Filmverband
Sachsen) í Dresden, mætti á Stuttmyndadaga í Reykjavík í maí 2001 með
þýskar ræmur. Uwe gaf sér tíma til að sækja með mér setningu Kirkju-
listahátíðar í Hallgrímskirkju og tjáði mér að á sínum heimaslóðum
hefðu þeir nokkrum sinnum sýnt gamlar, þöglar bíómyndir í kirkju-
byggingum og talið hafa farið vel á því. Ég sé ekki fram á að í kirkjur verði
almennt sett THX-hljómkerfi á næstunni.

Boðun í bíóinu
Fulltrúar trúarhópa eru oft á varðbergi gagnvart

dægurmenningu og óttast að hún sé hluti afsiðunar og hvetji
til ósóma. John May, ritstjóri tímaritsins "New Image of
Religious Film", hefur af þessu tilefni beint því til kirkjufólks
að það eigi fremur að líta á dægurmenninguna sem vænlegan
samherja í því ferli að útbreiða gleðiboðskapinn.7 Joseph
Marty hefur orðað það svo ágætlega í tímaritinu að
kvikmyndir vekji "hinn trúarlega sinnaða mann" (homo
religiosus) vegna þess að, eins og hann skrifar:

“Kvikmyndin endurvekur tilfinninguna fyrir leyndardómum
með því að láta okkur hrífast af því sem  ekki er augljóst, sem er
handan sjónar og reynslu. Kvikmyndin gefur hið ósýnilega í
skyn... Þannig tengir kvikmyndin okkur við hina ljóðrænu og
trúarlegu tjáningu þess að vera manneskja... Allt sem er
mannlegt, sérhver tenging við heiminn og náttúruna, sem fjallað
er um á listrænan máta í kvikmyndum verður ljóð, saga,
endurlestur, tillaga að skilningi, hátíð - í stuttu máli það sem
líkist fyrsta skrefi trúarlegrar upplifunar.” 8

Margir kvikmyndagerðarmenn  reyna að koma á framfæri
trúarlegri sýn á veröldina og venja áhorfendur við hana. Og
hér er verið að tala um tilgang og nálgun sem er oft
mismunandi skýr á yfirborðinu, en ekki efnið í "trúarlegum
bíómyndum" eftir frásögnum Biblíunnar eða um presta,
söfnuði og kirkjulegar athafnir. Darrol Bryant, lútherskur
kennari í trúarbragða- og menningarfræðum í Ontario,
Kanada, skrifar:

“Hið viðamikla andlega mikilvægi kvikmynda er ekki aðallega
fólgið í innihaldi eða viðfangsefnum þeirra heldur hvernig við
skynjum kvikmyndir sem slíkar - reynsla okkar af reglu og
samræmi í þeim er andstæða daglegrar lífsreynslu okkar.” 9

Stríðsmyndir vekja t.d. margs konar hugrenningatengsl,
ekki bara um bardaga og frið, ranglæti og réttlæti, heldur líka
um fórn, traust, þrautseigju og náungakærleik. Í flestum
stríðsátakamyndum er einhverjum eða kannski öllum ofboðið
og því vekja þær spurningar og heilabrot sem lifa með
áhorfandanum áfram. Vísiská-ræmur (Sci-Fi,
vísindaskáldsagnamyndir) innihalda iðulega þætti um
aðsteðjandi ógn, oft heimsendi, og síðan frelsun og frelsara.
Eins og sjá má í töflunni um vinsælustu bíómyndir sögunnar
eru þær flestar í hópi slíkra verka. 

John Lyden, lútherskur guðfræðiprófessor í

Bandaríkjunum, er einn talsmanna þess að léttvægar vinsældabíómyndir
séu merkilegur farvegur fyrir hollan boðskap. Líta beri á þær, eins og
hvern kristinn mann, sem "bæði réttlátar og syndsamlegar" (simul justus
et peccator), Guð hafi réttlætt manninn þótt hann sé syndari og þar með
geti hann verið verkfæri Guðs fyrir náðina þrátt fyrir mannlegan
ófullkomleika. Ófullkomnar vinsældamyndir séu mörgum gluggar til
hins yfirskilvitlega og flytji mikilvæg skilaboð.10

Hér skal líka bent á tvö dæmi um boðunarmyndir sem engan veginn
teljast dægurræmur. Tólf apar (Twelve Monkeys, 1995) eftir Terry
Gilliam á að gerast árið 2035. Þá skrimtir það 1% sem eftir er af
mannkyninu neðanjarðar en yfirborðið er óbyggilegt vegna veirufárs sem
drap 99% jarðarbúa. Þarna skall sem sé á nútíma syndaflóð og helvíti er á
yfirborði jarðar. Orsökin að pínu mannfólksins var leit þess að þekkingu,
skilningstréð enn einu sinni, nú í formi vísindaiðkana. Paradísar-
hugmyndirnar eru um hina hreinu jörð fyrir fárið. Vísindamenn senda
James Cole (Bruce Willis) aftur í tímann til að athuga hvernig þetta
gerðist og vara fólk við. Hann er sem sé yfirnáttúrleg vera með erindi og
vitanlega stimplaður geðveikur fyrir heimsslitaboðskap sinn.
Kristsnáttúra hetjunnar er undirstrikuð í myndinni með því að láta hana
hafa upphafsstafina JC (Jesus Christ). Í myndinni Armageddon (1998)
eftir Michael Bay  leikur Bruce Willis svo annan og skýrari Kristsgerving,
geimfara sem fær opinberun frá NASA og fórnar sjálfum sér úti í
geimnum til að bjarga jörðinni.                                   "(frh. á næstu síðu)

LÍKAMI KRISTS: Martin Scorsese segir: "Blóð er mjög mikilvægt í kirkjunni. Blóðið er
lífskrafturinn, kjarninn, fórnin." Frá tökum á kvikmynd Scorsese, Síðasta freisting Krists.
Jesús er leikinn af Willem Dafoe. 



Í Magnoliu (2000) eftir P.T. Anderson er verið að fjalla um
guðdóminn, guð sem frelsar alla úr haldi og ánauð og gefur von. Myndin
lýsir lífi fólks sem sjónvarpsiðnaðurinn í Los Angeles hefur komið á
kaldan klaka. Bent er á utangarðsfólkið sjúka og sorgmædda og að því sé
gleðiboðskapurinn ætlaður, til að byggja upp aftur það sem brotnað
hefur. Eitt frægasta atriðið úr myndinni er froskaplága, þegar froskum
rignir af himni, sem er vísun til annarrar plágunar í annarri Mósebók  (2.
Mós. 8.1-15).

Handritabankinn mikli
Dr. Carl E. Skrade, lútherskur prófessor í trúarbragðafræðum í Ohio,

skrifaði 1970: 

“Nútíma kvikmyndagerðarmenn knýja áhorfendur sína ekki aðeins til að
grandskoða ferli eyðileggingar og skyggnast í djúp mannlegs vanda heldur
setja þeir líka fram í kvikmyndaforminu tákn endurnýjunarinnar.” 11

Kvikmyndalistin er einn algengasti farvegur samtímans fyrir
vangaveltur um dyggðir og syndir. Hugtakalistar í siðakerfi kristninnar og
annarra trúarbragða og lífsskoðanakerfa eru eins og innkaupalistar yfir
byggingarefni handa höfundum kvikmyndahandrita. Þetta þarf ekki að
koma á óvart. Í aldanna rás hafa trúarbrögðin þróað aðferðir til að
skyggna og spanna öll helstu birtingarform mannlegrar breytni og
afstöðu til þeirra. Þarna er reynsluinnistæða mannkynsins, handrita-
bankinn mikli.

Persóna sem hefur brotið reglur, eða langar til að gera það, er heppileg
í söguþráð og flækjur bíómyndar.  Fólki er oft best lýst með því að sýna
hvernig það bregst við úrlausnarefnum, "verknaðurinn er persónan"
(action is character) eins og Alfred Hitchcock sagði. Þetta verður mun
auðveldara ef hetjan er annað hvort gagntekin af réttlætistilfinningu eða
sektarkennd - eða stendur frammi fyrir freistingum til að gera eitthvað
sem er bannað eða utan hefðar, t.d. vegna trúarskoðana eða embættis. 

Af þessum sökum hefur oft reynst árangursríkt til að skapa dramatíska
spennu í bíómynd að höfða til trúarbragða sem fela ríkulega í sér
táknræna helgisiði, leyndardóma og skýrar hefðir um sekt, iðrun og
aflausn. Þetta er skýringin á því að kaþólskir prestar og kirkjur þeirra eru
miklu algengari í bandarískum bíómyndum en mótmælendaprestar og
guðshús þeirra, enda þótt mótmælendur séu miklu fjölmennari í
Bandaríkjunum en kaþólikkar.

Dauðasyndirnar sjö í kaþólskri hefð eru: Dramb, ágirnd, óskírlífi, öfund,
óhóf í mat og drykk, reiði og leti.

Gagnstæðar dyggðir eru: Auðmýkt, gjafmildi, siðsemi, góðvild, hófsemi,
gæflyndi og  dugnaður.

Allmargir kvikmyndagerðarmenn hafa fengist við dauðasyndirnar sjö
og munu myndir Pólverjans Krystofs Kieslowskis einna þekktastar.
Spennuhrollvekjan Sjö (Se7en, 1995)  eftir David Fincher vísar til
dauðasyndanna sjö. Þar telur andlega truflaður en trúarlega sinnaður
maður sig vera sendiboða Guðs til að benda heiminum á hve hann sé
ömurlegur og gerir dauðasyndirnar að þema hvers ódæðis. Svíinn
Richard Hobert (f. 1951) lauk sjö mynda röð sinni um dauðasyndirnar
árið 2000. Sú fyrsta var Glädjekällan (1993) og sú sjöunda Födelsedagen
(2000).

Oft er bent á hefðbundinn kristilegan lista með sautján grundvallar-
þáttum sem nota má sem eldsneyti á persónur í drama. Hvort sem
handritshöfundar nota listann eða ekki þurfa þeir óhjákvæmilega að hafa
nasasjón af og skilning á innihaldi hans til að skerpa persónur.

Neikvæðu þættirnir eru náskyldir dauðasyndunum sjö:
Dramb, ágirnd, hégómi, ofmælgi, sjálfsblekking, fall fyrir freistingum,

óhlýðni.
Jákvæðu þættirnir sem persónur geta túlkað eru samkvæmt þessari

uppskrift:
Lítillæti, hófsemi, þolinmæði, sakleysi, samúð,

miskunn, réttlæti, hugrekki, skilningur á nauðsyn
og frjáls vilji.

Guðspjallamaðurinn Lucas
“Georg Lucas (f. 1944) hefur með

Stjörnustríðsmyndunum hrært í trúar- og
tilvistarhugmyndum mannkynsins af meira afli
en aðrir kvikmyndagerðarmenn og kannski
meira en nokkur annar einstaklingur í
samtímanum.  Þessi ferna úr smiðju hans (Star
Wars, 1977, The Empire Strikes Back, 1980,
The Return of the Jedi, 1983 og Star Wars:
Phantom Menace, 1999) er í hópi allra
vinsælustu bíómynda sögunnar og hefur því
haft gífurleg áhrif á hugsun og skilning
jarðarbúa.

Stjörnustríðsmyndirnar eru einna skýrustu
dæmin um meðvitaða og skipulagða  boðun
skoðana- og siðakerfis. Í þeim eru kenningar
svissneska sálkönnuðarins Carls Gustavs Jungs
(1875-1961) meðvitað og markvisst
framreiddar við hæfi samtímans og
tilgangurinn að koma boðskapnum til sem
flestra. Lucas þróaði  gangverkið í Stjörnu-
stríðsmyndunum upp úr hugmyndum
Bandaríkjamannsins Josephs Campbell (1904-

1987) og túlkunum hans á goðsagnafræðum Jungs. Lucas hefur verið
stjórnarformaður Campbell-stofnunarinnar um árabil og er nú í
ráðgjafanefnd hennar (Board Of Advisors).

Í frægu viðtali Bill Moyers í Time Magazine í apríl 1999 sagði Lucas að
hann hefði ekki hugsað sér að Stjörnustríðsmyndirnar leystu eldri
trúarbrögð af hólmi né heldur vildi hann viðurkenna að Asíuboðskapur
eins og Hindúismi og Búddismi stæði gyðingdómi og kristni framar (en
það var aftur á móti skoðun Campbells). Lucas sagði orðrétt:

“Ég lít ekki fyrst og fremst á Stjörnustríðsmyndirnar sem trúarleg verk. Ég
lít svo á að þær taki til meðferðar öll viðfangsefni sem trúarbrögð snúast um
og reyni að einfalda þau og gera að heldur aðgengilegra kerfi - og boða að það
sé einhver stærri leyndardómur þarna fyrir handan. - Ég setti Máttinn (The
Force) í myndina til að vekja ákveðna gerð af andlegheitum í ungu fólki -
fremur trú á Guð en trú í samræmi við eitthvert sérstakt trúarbragðakerfi.” 12

Í Stjörnustríðsmyndunum er stöðug barátta milli góðs og ills, sagt er
fyrir um ragnarök eða heimsendi sem hinir trúuðu munu lifa af með
hjálp Máttarins (Guðs). Messíasargervingur kemur fram (Luke) og í
hinum nýja heimi mun réttlæti ríkja en refsað verða fyrir misgerðir. Eins
og í Biblíunni er í þeim fall, þrautaganga, endurlausn og endurkoma. Í
burðargrindum sagnanna eru notast við andstæður tækni og mannlegs
eðlis.

Lúkas himinfari (Luke Skywalker, oft ranglega nefndur Logi
geimgengill á íslensku) er ekki bara nafni framleiðandans og leikstjórans
Georgs Lucas. Heiti hans er nokkuð augljós vísun til guðspjallamannsins
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Lúkasar sem beitti sér fyrir himnaförum
(himnaríkisvist) og sameinaði einnig þrjá aðra
mikilvæga þætti: Lúkas var læknir (bjargvættur),
myndlistarmaður (og er því verndardýrlingur
myndlistarmanna og þar með myndbrellumeistara)
og skrifaði Postulasöguna (um góðu baráttuna við
erfiðleika og andstæðinga annars staðar í heims-
veldinu). Að þessu sögðu er ljóst að nafnið Lúkas
hentar hetjunni í Stjörnustríðsmyndunum betur en
flest önnur.

Joseph Campbell hélt því fram að allar miklar
goðsögur og sagnir þyrfti að endursegja með hverri
kynslóð og fagnaði því að það væri Lucas að gera með
Stjörnustríðsmyndunum í kvikmyndaforminu, á
tungumáli okkar tíma. Sigurgeir Orri Sigurgeirsson
hefur gert grein fyrir hugmyndum Campbells í
bókinni Heimur kvikmyndanna þar sem hann beitir
skilgreiningatækni hans á Börn náttúrunnar eftir
Friðrik Þór Friðriksson.13

Campbell hafði umtalsverð áhrif á nýaldar-
hreyfingarnar en margir gagnrýna verk hans fyrir
slaka fræðimennsku og fordóma, víða glittir í
hrifningu hans á Nietzsche og ekki fór hann ekki í
launkofa með andúð sína á gyðingum. Það þarf því
ekki að koma á óvart að margir hafa talið
Stjörnustríðsmyndirnar ódrátt hinn mesta í heila-
búum fólks.

Af hverju goðsagnir?
Fjarri fer því að sátt sé um mikilvægi goðsagna.

Ýmisr telja þær hættulegar og afglöp að hampa þeim. Mörg goðsögnin er
þá túlkuð sem frumstæð og úrelta réttlæting á  skiptingu fólks í stéttir,
eftir uppruna og kynþætti, efnahag og útliti. Réttilega er því bent á að
goðsagnalegt innihald margra kvikmynda sé helst til þess fallið að
viðhalda íhaldssömu hugtakakerfi og völdum, tryggja stéttaskiptingu,
kynja- og kynþáttamismunun. Í mörgum goðsagnakenndum bíó-
myndum eru ofbeldi og hefndir einmitt réttlætt á þeim forsendum.

Goðsagnirnar eru í þessum skilningi notaðar til að fela andstæðurnar í
því sem almennt er trúað og tekið sem sannleikur í samfélaginu. Í
greiningu kvikmynda í bálka (genres) má t.d. líta þannig á að vestrar,
kúrekamyndir og skyldar ræmur gegni því aðalhlutverki að sætta
mótsagnirnar milli siðmenningar og siðleysis sem ríki í bandarísku
samfélagi. Hinn raunverulegi boðskapur myndanna beinist að því að fá
áhorfendur til að samþykkja beitingu ofbeldis til að unnt sé að  framfylgja
reglu. Í langflestum vestrum yfirgefur hetjan sem beitti ofbeldinu svæðið.
Hún er óhreint verkfæri.

Ýmsir hafa fyrir satt að skýringin á hinum gífurlegu vinsældum
Stjörnustríðsmyndanna og annarra mynda þar sem farið er inn á lendur
trúarbragða og goðsagna sé að á áttunda áratugnum hafi hefðbundin
trúarbrögð og stofnanir þeirra ekki lengur geta slökkt þorsta
mannkynsins eftir andlegu  fóðri.

Georg Lucas segist meðvitaður um þetta og að það versta sem hann geti
hugsað sér sé að ungt fólk hafi ekki nægan áhuga á leyndardómum lífsins
til að spyrja: "Er Guð til eða ekki til?" Að minnsta kosti ætti það að vera
forvitið og meðvitað um spurningarnar og að það sé mikilvægt að trúa.
Hetjan, Messíasargervingurinn Lúkas himinfari, boðar sífellt að ekki dugi
að treysta á rökleiðslur og skynsemi, það verði að trúa. Hins vegar segir
Lucas að kvikmyndir og bíóferðir geti ekki komið í stað trúarlegrar
reynslu og trúarbragða.

Íslenskt trúmálabíó
Á tímabilinu 1962-2001 hafa verið frumsýndar 65 íslenskar

bíómyndir. Án þess að hafa gert sérstaka greiningu á þeim sýnist mér að
trúarbrögð og/eða helgisiðir hafi komið á alláberandi hátt fyrir í a.m.k. 18
þeirra (28%). Með því að túlka efni og innihald má eflaust hækka þessa
tölu. Það má því fullyrða að íslenskir kvikmyndagerðarmenn hafi tappað
þokkalega af handritabanka hinnar gyðing-kristnu hefðar.

Sérstaka stöðu hefur Friðrik Þór Friðriksson. Hann starfaði níu sumur
hjá Kirkjugörðum Reykjavíkur og mikið er um jarðarfarir í myndum
hans, meira að segja jarðarfarasöfnun (ljósmyndarinn í Á köldum klaka).

Var svo komið að á alþjóðavettvangi heyrðist orðatiltækið "Just another
funeral-film" um myndir Friðriks Þórs á tímabili. Hann er sólginn í
andstæður eins og fleiri leikstjórar. Það er þó eflaust tilviljun að
andstæðan djöflar/englar birtist í heiti tveggja myndanna   (Djöflaeyjan,
Englar alheimsins).
__________________________________________________________
Höfundur er kvikmyndagagnrýnandi Rásar 2. Netfang: olafurht@centrum.is. Greinin er byggð á
erindi um "Hið heilaga í samtímanum" sem flutt var á málþingi um kirkjuarkitektúr á
Kirkjulistahátíð í Hallgrímskirkju 26. maí 2001. Hún birtist hér nokkuð stytt en hana er að finna
í heild á vefsíðu L&S, www.producers.is
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Kirkjur eða trúarleg efni í nokkrum íslenskum  bíómyndum 1962–2001

Leikstjóri Verk Dæmi um efni

Ágúst Guðmundsson Land og synir, 1980 Jarðarför föðurins
Dansinn, 1998 Brúðkaupsveisla, prestur, deilur v. andláts

Hrafn Gunnlaugsson Hrafninn flýgur, 1984 Heiðni / kristni
Í skugga hrafnsins, 1988 Miðaldakristni
Hvíti víkingurinn, 1991 Kristnitaka
Hin helgu vé, 1993 Titillinn, fornmannshaugurinn
Myrkrahöfðinginn, 1999 Skálholtsskóli, biskup, prestur, galdramál

Þorsteinn Jónsson Atómstöðin, 1984 Kirkja, jarðarför (beinamálið)
Kristín Jóhannesdóttir Á hjara veraldar, 1983 Táknmál

Svo á jörðu sem á himni, 1992 Titillinn úr faðirvorinu
Egill Eðvarðsson Húsið, 1983 Draugagangur, miðilsstarfsemi
Hilmar Oddsson Tár úr steini, 1995 Atriði í kirkju
Friðrik Þór Friðriksson Kúrekar norðursins 1984 Messa

Börn náttúrunnar, 1991 Jarðarför
Bíódagar, 1994 Jarðarför
Á köldum klaka, 1995 Jarðarför, jarðarfarasöfnun, Betlehem-leikrit
Djöflaeyjan, 1996 Titillinn
Englar alheimsins, 2000 Titillinn

Guðný Halldórsdóttir Kristnihald undir jökli, 1989 Biskupar, prestar, kirkja
Gísli Snær Erlingsson Ikingút, 1999 Prestsfjölskylda
Ragnar Bragason Fíaskó, 2000 Prédikari, safnaðarformaður, samkoma



_____________________________________

“Þorfinnur Guðnason kynn[ir] til sögunnar
mann sem er lifandi goðsögn í undirheimum
Reykjavíkur. Hann á að baki langan og óslitinn
sakaferil sem hófst árið 1969. Síðan þá hefur hann
hlotið 35 refsidóma fyrir ýmiskonar smáafbrot.
Hann hefur setið á bakvið lás og slá í samtals 17
ár. Og nú er hann búin að fá nóg. Hann ætlar að
snúa við blaðinu, og hætta öllu. Hætta að drekka,
dópa og stela.”

Upphafsskilti í Lalla Jones (2001)

“[Lalli Johns] er bara svo léttur á því. Maður
eiginlega fattar það ekki beint hvernig hann getur
komið fram.”

N.N. vinur Lalla Johns
------------------------------------------------------------

É
g heimsótti Lalla Johns. Sýndi myndina
fyrir fullu húsi á Litla Hrauni. Og hérna,
það var nú ekki alveg að marka Lalla,

hann var svolítið stoned. En, það voru þarna
einir fjórir menn sem voru með aukahlutverk í
myndinni. Ég náði tali af tveimur þeirra sem
tóku þessari mynd afskaplega vel. Einn þeirra er
dópfíkill í myndinni. Hefur snúið baki við því
núna og er orðinn AA maður. Er svona að reyna
að byggja sig upp og ætlar ekki að fara aftur út í
þjóðfélagið með sama gamla hugarfarið. Hann
sagði einmitt að þetta væri mjög góður spegill
fyrir sjálfan sig. Hann, og reyndar annar,
morðinginn í myndinni sem að strauk af Litla
Hrauni með Lalla, sögðu báðir nokkurn veginn
það sama að þetta væri mjög heiðarleg mynd.
_____________________________________

“Númer eitt, tvö og þrjú að hata engan. Nema
þá sjálfan sig. En það er fyrirgefið…!”

Lalli Johns
_____________________________________

Þeir voru mjög sáttir við sitt hlutverk í
myndinni, sem kom mér reyndar mjög á óvart.
En þetta eru náttúrulega harðjaxlar sem hafa
farið inn og út um hliðið á Litla Hrauni
sennilega undanfarin tuttugu ár. Það verður
gaman að fylgjast með þvi hvort að Haukur, en
það kemur fram í myndinni hvað hann heitir,
standi við sín stóru orð um að snúa baki við
þessu líferni og hefja nýtt líf. Hann segist vera
orðinn þreyttur á þessu. Þetta eru einu
viðbrögðin sem að ég hef fengið frá öðru
fólki. Jú, reyndar fékk ég einnig á
frumsýningunni viðbrögð en það

komu tveir til mín sem
voru með pínulítil
hlutverk og þeir
óskuðu mér
hjartanlega til
h a m i n g j u
með mynd-
ina. 

É g
nefni lega
bjóst við að
hugsanlega
gæti þetta
haft einhvers-
konar eftirmála.
Að það yrði ein-
hver eftirsjá hjá
fólki. En hingað til hef
ég ekki heyrt í neinum
sem kemur fram í
myndinni að hann sjái
eftir því að taka þátt í
henni. 
_________________

“Hverskonar djöfuls
sígaretta er þetta?”

Lalli Johns
__________________________

Í minningunni var þetta erfitt
verkefni. Þetta tók tíma. Það voru
nokkrir úr kunningjahóp Lalla sem
vildu alls ekki vera með og þá voru þeir bara
sniðgengnir. Þeir voru ekkert með. Ég spurði
alla sem ég var að mynda hvort þeim væri ljóst
hvað ég væri að gera. En eftir að hafa setið að
sumbli með Lalla og haft tökuvélina með mér í
eitt ár eða svo þá var kjarninn kominn af þeim
sem ætluðu að vera með. Þetta fjallar svolítið
um það að ná trausti fólksins. Það þýðir ekkert
að labba inná svona stað  eins og
Keisarann með yfirlæti eða hroka
eða með einhverskonar fyrir-
fram ákveðnar hugmyndir
um þetta fólk. Það verður
að setjast niður með
því. Það verður
að sumbla
m e ð

LEITIN AÐ LALLA JO
Þorf innur Guðnason segir  al l t  af  létta um gerð myndarinnar
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því. Þegar maður er í Róm þá
hagar maður sér eins og
Rómverji. Það er ná-
kvæmlega það sem ég gerði,
ég sumblaði með þessu
fólki í smá tíma. En það er
ekki bara fólkið sem er á
Keisaranum, það er svo
margt annað fólk sem
kemur að. Þannig að það
var ekki erfiðasti hjallinn
að fara yfir. 
________________

“Ertu að koma? Í
dýragarðinn? Núna?”

Lalli Johns

_________________

En alltaf þegar verið er að
tala um þetta þá er alltaf
verið að tala um “þennan
hóp”. Þessi hópur hann er
ekkert svo stór í myndinni.

Þetta er ekkert alltaf á
Keisaranum. Eitt leiðir af
öðru; Lalli er á hóteli, hann
er á sjúkrastofnunum,

þannig að þetta er ekki alltaf
þar. Þessi mynd fjallar ekki
bara um Lalla og “hópinn”.
Hún er svo miklu víðtækari

en það. 
Það er enginn spurning

að fjárfesting í tíma er
mikilvæg og

hjálpar

verkinu sem slíku. Það er einmitt málið bæði
með músarmyndina, Hagamúsin, og Lalla
Johns. Og reyndar myndina Húsey sem ég gerði
fyrst. Það er tíminn sem gerir þessar myndir að
því sem þær eru. Það að upplifa einhverja sögu
í gegnum tíma það er fyrir okkur Íslendinga
svolítið sérstakt. Vegna þess að það er mjög
sjalfgæft að menn eyði miklum tíma í hlutina,
þar sem tímaröðin nær yfir sumar, vetur, vor og
haust.  Það reyndar gerist í þessum þremur
myndum sem ég hef gert. Auðvitað hljóta
gæðin að koma í kjölfarið. Þessi yfirlega hlýtur
að skila sér einhvern veginn. Það er svo miklu
auðveldara að segja sögu, eins og með Lalla
Johns, sem gerist á svo löngu tímabili. Það er
miklu meiri saga. Það er meiri atburðarrás. Hún
verður hraðari. Hún verður skemmtilegri. Það
er ekki spurning. 

Ég fjármagnaði myndina sjálfur. Ég reyndi að
fjármagna hana í gegnum Menningarsjóð
Útvarpsstöðva fjórum sinnum, Kvikmyndasjóð
fjórum eða fimm sinnum. En henni var alltaf
hafnað. Það er ekki fyrr en Kristín Pálsdóttir
byrjaði hjá Kvikmyndasjóði að ég sótti um styrk
til að klára hljóðsetningu myndarinnar, en hún
var mjög dýr. Þá fékk ég loksins styrk þegar
myndin var tilbúin. Þegar búið var að sýna
hana. 
_____________________________________

“Hvað viltu vita núna? Eðlið? Ætli það sé ekki
mjög svipað eðlið með dýrum og mönnum. Eitt
veit ég. Ég vann einu sinni í Kaupmannahöfn. Þá
prufaði ég að horfast í augu við ljón. Það varð
brjálað. Það klikkaðist. Ég þakkaði mikið fyrir
rimlana sem voru á milli. Þá fattaði ég það að við
erum alveg eins, dýrin og mennirnir. Að horfast í
augu er fyrsta merki um árás. Þau kenndu mér
alveg helling bara um það, þú veist…ef mig
langar bara í eitthvað smá þá þarf ég ekki annað
en að stara lengi á sama manninn. Og hann kemur
til mín  og segir “Hvað? Á hvað ertu að glápa
helvítið þitt?” Þetta er staðreynd. Prufaðu sjálfur.

N.N. vinur Lalla Johns
__________________________________

Það hefur örugglega haft sitt að segja að það
var ekkert handrit skrifað er fylgdi síðan þess-
um umsóknum. Myndin er unnin í
observational stíl. Þetta var mjög spennandi
hugmynd og þetta var ný hugmynd. Hún fór
þarna fyrir úthlutananefndir þessara sjóða og ég
held bara að þetta hafi bara verið einhverskonar
hræðsla við viðfangsefnið. Frekar en það að
umsóknin hafi verið slæm eða léleg, því að hún

var mjög góð að mínu mati. 
Ég er bara mjög ánægður með þau

viðbrögð sem birtast í einu
auglýsingunni um myndina

(Morgunblaðið 6. apríl
2001).  Ég hef hins

vegar séð margar
miklu betri mynd-

ir. Þetta er nú
kannski skrifað

rétt eftir að
menn hafa
s é ð
myndina
og verið í
g ó ð u

skapi. En mér finnst þetta hins vegar stundum
of djúpt tekið í árinni. 
_____________________________________

“Tímamótaræma [sic], heitt snilldarverk…”
Ólafur H. Torfason Rás 2
“Snilld frá A til Ö”
Þórarinn Þórarinsson strik.is
“[…]Ein af bestu heimildarmyndum, íslenskum.”
Sæbjörn Valdimarsson Mbl
“Lalli Johns [sic] er heimildamynd eins og þær
gerast bestar”
Hilmar Karlsson DV
“Einhver allra besta kvikmynd sem ég hef séð í
lífi mínu…”
Hreinn Hreinsson kreml.is

“Vertu ekki að hlusta þarna! Ég þoli ekki fólk
sem er að hlusta á mig.”

Lalli Johns
__________________________________

Ég held að svona umsagnir endurspegli það
að fólk verður hissa. Það hefur ekki séð svona
áður. Það er að uppgötva eitthvað nýtt. Ég held
að það sé málið á bakvið þessar umsagnir.
Einnig af því að þetta er ný mynd og þetta er
nýtt form. Þetta er form sem hefur lítið verið
notað hér á Íslandi.  Svo er náttúrulega þessi
hugmynd, að fylgja eftir utangarðsmanni, að ég
held, það hafi líka hækkað slána. Þetta hefur
verið tabú hingað til. En það urðu engin
ofsafengin viðbrögð. Það er alltaf verið að
hækka slána í þessu þjóðfélagi. Við sjáum það
bara á Skjá einum og í þessum fjölmiðlum
öllum, það er alltaf verið að hækka slána á
þessari bannhelgi sem fylgir ákveðnum hlutum.
Samanber því sem margir hafa sagt við mig, og
haldið því fram, að ég væri að upphefja
einhvern glæpamanna til vegs og virðingar. Það
er reyndar fólk sem hefur ekki séð myndina. En
það er bara rangt. 

Það var einhver mynd sem Þorsteinn Jónsson
gerði um öskukarl. Ég sá hana ekki en ég hafði
lesið einhverjar umsagnir um hana. Mér finnst
þetta alveg brilljant hugmynd. Það varð allt
vitlaust í þjóðfélaginu, af því að það mátti ekki
segja frá þessum veruleika. Það var ákveðin
bannhelgi við þessum veruleika. Það er einmitt
það sem ég held að þessir gagnrýnendur hafa
áttað sig á að þarna var verið að festa á ræmu
veruleika sem var svolítið nýstárlegur. Og það
að þetta sé nýstárlegt ég held að það sé ástæðan
fyrir þessari frábæru gagnrýni. 
_____________________________________

“Ert þarna?”
Lalli Johns

_____________________________________

Það freistaði mín ekki að banka uppá og leita
skýringa á hlutunum í kerfinu.  Það bara átti
ekki við þessa mynd. Ef maður hefði bankað
upp og leitað skýringa fyrir ákveðnum hlutum
þá værum við ekki að endurspegla Lalla Johns
sjálfan. Hvernig hans sjónarmið er, heldur væri
hann að leita skýringa.  Þessi mynd átti bara að
vera persónulega heimildarmynd um Lalla
Johns. Séð frá hans augum. Hefði ég farið að
banka upp og leita skýringa þá hefði þetta orðið
allt öðruvísi mynd. Í þessu tilfelli var það ekki

OHNS
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mitt hlutverk að leita skýringa, heldur eingöngu
að varpa ljósi á ákveðinn veruleika.  Einhverja
smáveröld sem hann býr í. Mér leiðast myndir
sem hafa einhverja pólitíska réttlætingu að
leiðarljósi. Kvikmyndagerðarmaður með
skoðun er eitthvað sem að ég hef ekki áhuga á. 
_____________________________________

“Ég ætlaði að spyrja um hvaða rétt maður hefði
varðandi sjúkra-dagpeninga…Aftur í tímann… En
nú hafa menn fengið það. … Ja, nei ekki þeir sem
hafa verið í fangelsi. … Ég veit um einn sem var á
skíðum og hann bara labbaði þarna inn í
Trygginga-stofnun ríkisins og talaði við einhverja
yfirmenn þar og… Er engin yfirmaður þarna sem
maður getur talað við þarna?  Nú er þannig sko að
ég á þvott niðri á Hótel Lind sko sem kostar 500
kall.

En get ég ekki náð í neinn núna? Er sem sagt…
Á maður engan rétt?”

Lalli Johns
_____________________________________

Ég fann það líka með félagsmálastofnun og
félagsþjónustuna að þeir voru bara ekkert til
viðtals. Þeir vildu ekki að ég væri að gera þessa
mynd. Ég fann það líka með fangelsismála-
stofnun. Þeir vildu ekki að ég væri að gera þessa
mynd. 

Þeir vildu ekki hleypa mér inn þegar Lalli var
inni. Á meðan spígsporaði Jón Ársæll Þórðar-
son frá Stöð 2 og gerði þáttaröð sem átti að vera
vika Jóns Ársæls í fangelsinu, en var í raun og
veru ekki nema tveir dagar. Hann kom inn í
Íslandi í dag kvöld eftir kvöld í viku að segja frá.
Spígsporandi þarna um með míkrafóninn og
talandi við hina og þessa fanga. Ég fékk það
ekki. Af hverju fékk ég það ekki? Af því að þeir
vildu ekki að ég væri að gera þessa mynd. Af því
að þeir eru litlir smákóngar í kerfinu. Þeir ráða
hverjir fara inn og hverjir ekki. Þetta eru bara
geðþóttaákvarðanir yfirmanna. Þetta er ákveðið
vald sem þeir nota og beita. Og ég get sagt þér
margar sögur um það. Hins vegar fór ég inn í
fangelsið þegar Lalli var laus.  Þá gat ég farið og
myndað hann inní fangaklefanum. Ekki fyrr.
Það er nefnilega ekki sama Jón eða séra Jón. 
_____________________________________

“Góðan daginn” (Lalli Johns)
“Sæll vertu kallinn minn. Hvern ertu með þér?”

(Lögreglumaður) 
“Þetta er heimildakvikmyndamaður. Það er

kannski vont að fá hann í þessa deild hérna?”
“Já. Hann er ekki leyfilegur hingað inn. Hann

getur beðið fyrir utan bara meðan við ræðum
málin.”

“Já.”
“Eru þeir að gera heimildarmynd um þig?”
“Já, já og engin fíkniefni.”
“Heyrðu! Þá lokum við bara. Takk fyrir.”
[Mynd af lokuðum dyrum.]

_____________________________________

Ég vildi ekki taka þetta lengra og eyða orku í
það. Þá hefði myndin bara breyst. Maður hefði
farið í annan farveg. Það má kannski orða það
þannig að ég var kominn í spor Lalla Johns að
þessu leitinu til gagnvart kerfinu. Ég fann fyrir
kerfinu. Það var ekkert hrifið af því sem ég var
að gera. Það voru ákveðnir menn innan

fangelsismálastofnunar sem reyndu beinlínis að
setja stein í götu mína þegar ég var að gera
myndina. 
_____________________________________

“Ég er tækifærissinni, en ekki þjófur.”
Lalli Johns

__________________________________

Þessi rammafrysting í myndinni markast af
því að annað hvort var spólan ónýt eða biluð á
ákveðnum tíma. Þannig að ég varð að frysta
rammann eða fara út í svart.  Þannig að þetta
var bara spurning um það eða að sleppa
atriðinu algjörlega. Þetta er bara hrá mynd. Ég
bara reyndi með öllum ráðum að segja þessa
sögu. Það var því engin djúp hugsun þar að
baki. Það er svolítið gaman að segja frá því að
þegar myndin fór í gegnum tækniskoðun hjá
Sjónvarpinu þá hringdu þeir í mig og bentu mér
á galla sem var reyndar mjög djúpt hugsaður.
Þá hafði ég klippt mjög hratt og látið myndina
óma í endurtekningu. Þeir bentu mér á þennan
“galla”. Ég hins vegar benti þeim á að þetta væri
listræn úrlausn. 

Þegar menn eru að rökræða um sannleikann
í kvikmyndagerð og sérstakleg í svona
observational myndum. Þá er það alveg svart á
hvítu að það er enginn sannleikur til í raun og
veru. Enginn heilagur, einn hreinn, heilagur

sannleikur, vegna þess að þær
ákvarðanir sem þú tekur við
klippiborðið eru þess eðlis að
það er aldrei hægt að segja alla
söguna. Sannleikur plús eða
mínus er ekki sannleikur. Hann
er teintaður (veill). Maður er að
reyna að varpa ljósi á sann-
leikann en maður er aldrei að
reyna að segja hann allann.
Þetta er svolítið atriði því að það
er í höndum leikstjórans eða
klipparans að ákveða hvað
áhorfendur fá að sjá. 

_______________________

“Ég var búinn að vera á flakki í
þrjú ár, þá vinnur mamma stóran
vinning í Happdrætti Háskólans
[…] Þá keypti hún sér íbúð og við
fluttum inn til hennar. Það var
rosalega gaman. Kábojar og
indjánar og ég, Buffalo Bill frá A til
Ö. Hold it, stick´em up. Bang.”

Lalli Johns
_________________________ 

Ég gæti klippt á þar sem Lalli
segir “Ekki setja þetta inní
myndina” eða “Ég var bara að
ljúga” og ég gæti presenterað
það sem heilagan sannleik, þó
hann væri bara að ljúga. Mér
finnst þetta vera svolítið málið í
heimildarmyndagerð af þessum
toga. Menn mega ekki búast við
því að allt sé hreinn og beinn
sannleikur vegna þess að plús
eða mínus einn af þessum 100%
sannleik hann gerir sannleikinn
teintaðan, hann verður aldrei

hreinn sannleikur. Þannig að það eina sem þú
getur gert er að reyna að varpa ljósi á hann í
gegnum þessa frásögn sem klippingin er. 

Menn voru með allskonar vandlætingu
gagnvart öðrum kvikmyndagerðarmönnum á
þessum cinéma vérité tímabili og menn fóru
svona í ýmsar áttir í þessu observational dæmi.
Menn voru t.d. með ákveðnar reglur eins og
cinema direct þar sem að þú varðst að klippa
allt eftir tímaröð. Máttir ekki færa tímann til og
frá. Allir þessir vandlætingasinnar sem töluðu
með kyndilinn í hendinni og töluðu um leitina
að sannleikanum - að þetta væri sannleikur en
hitt lygi. Það er bara bull að mínu mati.
Sannleikurinn er bara í einhverju núi. Þú getur
ekki endursagt sannleika. Sannleikurinn er hér
og nú. Þú endursegir hann ekki. Allar
hugmyndir um háheilagleika eru bara bull. 
_____________________________________

“Gangi þér vel Lalli. Passaðu að lenda ekki
inni!”

N.N. vinur Lalla Johns
_____________________________________

VIÐTAL: SIGURJÓN BALDUR HAFSTEINSSON
sbh@kvikmyndasafn.is

MYNDIN SEM KERFIÐ VILDI EKKI AÐ YRÐI GERÐ:
“Ég fann það líka með félagsmálastofnun og
félagsþjónustuna að þeir voru bara ekkert til
viðtals. Þeir vildu ekki að ég væri að gera
þessa mynd. Ég fann það líka með fangelsis-
málastofnun. Þeir vildu ekki að ég væri að
gera þessa mynd” segir Þorfinnur Guðnason
meðal annars.
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Í lausum skorðum

H
já Leiklistarskóla Íslands meðan hann var og hét, voru kennd
kvikmyndanámskeið á 3. ári sem stóðu í 3-5 vikur og komu ýmsir
kvikmyndagerðarmenn að þeim. Þá var Leiklistarskólinn í

samvinnu við Sjónvarpið um gerð leikinnar sjónvarpsmyndar með
þáttöku 4. árs nema og var það verkefni hluti af Nemendaleikhúsi. Af
þessu samstarfi spruttu sjónvarpsmyndirnar “Rót” í leikstjórn Óskars
Jónassonar og “Guð er til og ástin” í leikstjórn Hilmars Oddssonar. Að
sögn Ragnheiðar Skúladóttur, deildarforseta Leiklistardeildar LHÍ, hafa
ekki orðið breytingar varðandi t.d síðasta 3.ár (sem er að fara á 4.ár núna)
og þá nemendur sem eru að fara á þriðja ár í haust.  Báðir þessir bekkir fá
“intensívt” námskeið í kvikmyndaleik hjá Hilmari Oddssyni.  Hilmar
semur handritið í samvinnu við nemendurnar og þau skjóta stuttmynd á
myndband og fá krakkarnir að koma að ferlinu á margan hátt.  Þetta er
þó aðeins fárra vikna námskeið. 

“Nám í kvikmyndaleik við Leiklistarskóla Íslands var í mjög lausum
skorðum fram til ársins 1997” segir Hilmar Oddsson. “Engin námsáætlun
var til um þá kennslu sem þar átti að fara fram, ýmsir höfðu sinnt henni
og oftar en ekki var afrakstur kúrsins látinn liggja óklipptur, þannig að
nemendur fengu sjaldnast tækifæri til að skoða það sem þeir höfðu verið
að gera og læra þannig af því. Stundum var einfaldlega stillt upp VHS
tökuvél sem tók upp lítinn leikþátt, nánast eins og á sviði, án þess að
alvarleg tilraun væri gerð til að sýna sama hlutinn frá fleiru en einu
sjónarhorni, eins og kvikmynda er gjarnan háttur. Ég held að það sé
óhætt að segja að nám í kvikmyndaleik hafi verið mjög marklaust, með
einni eða tveimur undantekningum. Ég var beðinn um að taka þessa
kennslu að mér 1997 og ég ákvað að gjörbylta henni. Ég byrjaði á að setja
mér markmið með kennslunni. Hvað væri hægt að miðla miklu á þeim 3-
4 vikum sem mér voru skammtaðar með þriðja árs nemendum? Ég lagði
í töluverða undirbúningsvinnu og kannaði hvernig sambærileg kennsla

færi fram í nokkrum erlendum leiklistar-
skólum. Ég komst að því að það var allur
gangur á hvað mikil eða lítil áhersla var lögð
á kvikmyndavinnu. En útúr þessum
pælingum þróaði ég kúrs sem ég hef kennt
síðan með smávægilegum breytingum.
Lykilatriði var að virkja nemandann sem
leikara, en jafnframt gefa honum innsýn í
vinnu annarrra við kvikmyndagerð - þannig
kenni ég undirstöðuatriði í myndmáli og
ýmis konar vinnu sem yfirleitt er aðeins
kennd í kvikmyndaskólum. Ég held að mér sé
óhætt að segja að ég hafi fengið gífurlega
mikil og jákvæð viðbrögð, bæði hjá
nemendum og flestum kennurum. Og bæði
Gísli Alfreðsson og síðar Ragnheiður
Skúladóttir höfðu góðan skilning á því sem ég
var að reyna að gera.”

Uppbygging námskeiðs í
kvikmyndaleik

Námskeið Hilmars er fjögurra til fimm
vikna hálfsdags námskeið þar sem afrakst-
urinn er leikin 40 mínútna kvikmynd þar
sem allir hafa fengið tækifæri til að láta ljós
sitt skína. Þessi mynd er sýnd í skólanum
með pompi og pragt en fer ekki víðar, þar
sem ekki er hægt að líta á hana sem
fullkomlega faglega mynd.

Svona lýsir Hilmar uppbyggingu nám-
skeiðsins: ”Fyrsta vikan er teórítísk kennsla í
kvikmyndagerð með áherslu á starf kvik-
myndaleikarans. Allt ferlið er tekið fyrir, frá
hugmynd að frumsýningu. Ég sýni búta úr
kvikmyndum eða heilar kvikmyndir máli
mínu til stuðnings. Jafnframt þessu fer fram
önnur vinna. Nemendur, hver og einn koma
með hugmyndir að 40 mínútna mynd með
átta persónum (ef það er fjöldi bekkjar-
félaga), hugmyndir eru ræddar, ein er valin af

kennara og nemendum og henni er gróflega skipt niður í atriði.
Atburðarás þróuð. Fyrsta vika endar á því að kennari kastar nemendum í
hlutverk.

Í annarri viku fer fram spunavinna útfrá þeim atriðum sem þegar hafa
verið ákveðin. Í þessari viku verður til raunverulegt handrit að 40-50
mínútna mynd. Jafnframt fara fram ákveðin skipulagsatriði sem tengjast
tökum sem hefjast strax í þriðju viku.

Vikur þrjú og fjögur eru tökur samkvæmt handriti. Nemendur leika og
sinna öðrum störfum eins og hljóðupptöku, skriftun, framkvæmda- og
upptökustjórn,  aðstoð við myndatöku og öllu sem til fellur. Kennari er
leikstjóri og yfirleitt er reynt að fá utanaðkomandi tökumann með
einhverja reynslu.

Fimmta vikur hefur verið eftirvinnsluvika, þar sem kennari klippir og
gengur frá eins og aðstæður leyfa. Nemendur fylgjast með þessari vinnu
og geta þannig metið vinnu sína og skoðað tökur sem ekki verða notaðar
í endanlega mynd. Ferlið endar á frumsýningu fyrir nemendur, kennara
og helstu velunnara skólans.”

Ekki framhald á samvinnu við Sjónvarpið
Ekki hefur orðið framhald á samstarfi Leiklistardeildar LHÍ og

Sjónvarpsins um gerð sjónvarpsmyndar með þátttöku 4. árs nema.
“Okkur fannst nauðsynlegt að endurskoða innanhúss hvernig þessari
kennslu yrði háttað til þess að nemendur séu hreinlega tilbúnir til að leika
í sjónvarpsmynd sem send er út um allt land” segir Ragnheiður um það
atriði. “Hinsvegar fá þeir nemendur sem koma núna inn sem nýnemar
námskeið sem stendur yfir allan veturinn en er meira í fyrirlestraformi á
þessu fyrsta ári, tveir tímar á viku, þar sem farið er í hina ýmsu þætti
kvikmyndagerðar, hljóðsetningu og gerð auglýsinga. Þau munu fá að
spreyta sig eilítið hvað varðar leik en aðaláherslan verður á að undirbúa
þau fræðilega allt frá því að horfa á valdar senur úr bíómyndum og ræða

Á nám í kvikmyndaleik að vera 
viðurkenndur þáttur í leiklistarnámi?
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Samfara sífellt auknum umsvifum íslenska kvikmynda- og
sjónvarpsgeirans á síðustu árum er ljóst að starfstækifæri 
leikara á þeim vettvangi hafa stóraukist. Auk vinnu við bíómyndir 
og sjónvarpsverk má nefna auglýsingar, talsetningu, stuttmyndir 
og fleira. L&S lék því forvitni á að vita hvernig tekið er á þessum 
þætti leiklistar hjá Leiklistardeild Listaháskóla Íslands (sem tekið 
hefur við af Leiklistarskóla Íslands) og hvaða sjónarmið eru uppi 
hjá hlutaðeigandi aðilum varðandi þessi mál.

Að notfæra sérkosti
hvors annars
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þær út frá vinnu leikarans til þess að sjá hvernig auglýsing er klippt og svo
framvegis Ætlunin er að halda þessu áfram á öðru og þriðja ári og síðan
ef til vill að gera stuttmynd á fjórða ári. Aðalmarkmiðið er að skila þessum
nemendum út á vinnumarkaðinn sem best undirbúnum fyrir atvinnu-
mennsku á sviði kvikmynda- og auglýsingaleiks þó svo að aðaláherslan á
náminu í þessari deild verði enn um sinn á sviðslistina.” 

Hilmar segist hafa sett á oddinn strax í upphafi að afrakstur þessarar
kennslu kæmi til með að vera raunverulegur lokaáfangi við útskrift
nemenda, þ.e. hluti af Nemendaleikhúsi. “Þetta tókst í tvígang í samstarfi
við RÚV og það var mjög af hinu góða. Af einhverjum ástæðum
klúðraðist þetta hjá síðasta útskriftarárgangi þannig að klippt var á
þráðinn. Næsti árgangur, sem mun starfrækja Nemendaleikhús í vetur,
reyndist ekki hafa áhuga á að gera mynd að hluta vetrarstarfsins, þannig
að teikn eru á lofti um að þetta mikilvæga starf heyri nú sögunni til. Ég
hef barist gegn þessu á undanförnum mánuðum en án sýnilegs árangurs.”

Mikilvægi náms í kvikmyndaleik
Aðspurður um hvernig hann myndi vilja sjá kennslu í kvikmyndaleik

háttað hjá LHÍ í framtíðinni segir Hilmar: “Á fyrsta ári ætti að vera stuttur
kúrs um kvikmyndir sem listgrein. Kúrs sem ætlað væri að opna augu
fyrir möguleikum og því sem ekki alltaf er til sýnis í kvikmyndahúsum.
Kúrsinn myndi kvikmyndagerðarmaður eða kvikmyndafræðingur
annast. Sem sagt skemmtilegar pælingar, með sögulegu ívafi.

Á öðru ári væri kúrs (vika) með reyndum kvikmyndaleikstjóra þar sem
nemendur eru leiddir fram fyrir tökuvél líkt og um áheyrnarprufu væri að
ræða. Farið í gegnum það ferli. Fjallað um samband leikara og tökuvélar.
Jafnframt væri nemendum kennd undirtöðuatriði á stafrænar tökuvélar
(ef þeir kunna það ekki allir þegar) og þeir hvattir til að gera litlar tilraunir
hverjir með öðrum. Afraksturinn skoðaður og ræddur. Á  þriðja ári færi
fram aðalkennslan á svipaðan hátt og ég hef verið að lýsa að framan. Á
fjórða ári væri gerð samstarfsmynd RÚV og Nemendaleikhúss og hún
sýnd í sjónvarpi allra landsmanna. Þessar hugmyndir má að sjálfsögðu
þróa miklu lengra.”

En hversu mikilvæg er kennsla í kvikmyndaleik í námi leikara? Björn
Thors leiklistarnemi, sem er að hefja þriðja ár sitt í skólanum og jafnframt
að leggja lokahönd á stafræna bíómynd ásamt samstarfsfólki, telur hana
mjög mikilvæga. “Nemendur skólans hafa mjög gott af slíku námi og
reyndar öllum störfum við kvikmyndir” segir hann. “Kvikmyndagerðar-
menn ættu að vera enn duglegri að sækja sér starfsfólk inn í Leiklistar-
skólann til að vinna við kvikmyndir sínar og þannig ala markvisst upp
leikara sem kunna að vinna á setti og hafa þ.a.l. einhverja þekkingu og

reynslu þegar kemur að þeim að standa fyrir framan linsuna.” Og Björn
hefur ýmislegt til málanna að leggja varðandi umræður, bæði opinberar
og manna á meðal, um frammistöðu  íslenskra leikara í kvikmyndum.
“Leikarar eru mis hæfileikaríkir eins og leikstjórar og fullyrðingar þess
efnis að íslenskir leikarar geti ekki leikið í bíómyndum eru gömul tugga.
Góður leikari getur leikið hvað sem er, hvort sem í kvikmynd eða á sviði,
það höfum við séð í mörgum íslenskum kvikmyndum. Til dæmis má
nefna að mjög stór hluti bandarísku kvikmyndaleikaraflórunnar (sem
iðulega er tekin til viðmiðunar) er einnig sviðsleikarar. Það eru hins vegar
ekki allir leikarar góðir leikarar. Starf leikarans er ekki svo ólíkt í
leikhúsinu og á tökustað þó svo formerkin séu önnur. Lykilatriði er að
leikstjórinn og leikarinn tali sama tungumál svo afraksturinn verði
góður.”

Ragnheiður segir kennslu í kvikmyndaleik vera sjálfsagða. “Auðvitað
hlýtur hver maður að sjá það að markaðurinn sem þessir nemendur koma
inn á er orðin miklu fjölbreyttari nú heldur en hann var fyrir aðeins
fáeinum árum” segir hún. “Að sjálfsögðu eigum við sem bjóðum upp á
nám í leiklist að hafa það í huga og gefa nemendum okkar kost á að fara
í gegnum grunnþætti kvikmyndaleiks. Þetta verður að skipuleggja vel eins
og alla aðra kennslu og má ekki frekar en annað vera einhver
tilviljunarkennd kennsla. Hitt er svo annað mál að það hljóta að fara að
spretta upp aðrir skólar eða námskeið, t.d Kvikmyndaskólinn, sem
sérhæfa sig í þessum hlutum og hafa þá vonandi hæfustu kennara sem völ
er á. Nemendur héðan geta þá á eigin vegum sótt þessi námskeið
annaðhvort samhliða veru sinni í leiklistardeildinni eða að námi loknu
sem viðbót við sitt nám.”

Hilmar fullyrðir að fleiri nemendur sem útskrifast eiga eftir að fá
tækifæri í myndmiðli (kvikmynd, sjónvarpsmynd, stuttmynd, auglýs-
ingum, sjónvarpsþáttum hvers kyns) heldur en hjá atvinnuleikhúsum.
“Fyrir marga verður þetta helsti starfsvettvangur þeirra sem leikara, segir
hann. “Því megum við alls ekki stinga höfðinu í sandinn og láta eins og
vinna leikarans fari aðeins fram í leikhúsi, það er einfaldlega ekki í takt við
tímann. Hins vegar á kennsla í kvikmyndaleik alls ekki að vera uppistaðan
í námi leikarans, því fyrst þarf að byggja þann grunn sem allur leikur
hvílir á. Hún á hins vegar að vera raunverulegur, sýnilegur og
viðurkenndur þáttur í leiklistarnámi. Leikhúsið og kvikmyndagerðin eiga
að vinna saman og notfæra sér kosti hvors annars. Ég veit að hægt er að
hjálpa leiklistarnema til að ná betri tökum á kvikmyndaleik og skilja
sérstöðu hans og töfra og ég er sannfærður um að betur menntaðir
leikarar munu stuðla að betri kvikmyndum. Leikarar verða að skilja að
þetta er sameiginlegt hagsmunamál leikarastéttarinnar og kvikmynda-
gerðarinnar í landinu.”

ÞEIRRA ER FRAMTÍÐIN: “Ég veit að hægt er að hjálpa leiklistarnema til að ná betri tökum á kvikmyndaleik og skilja sérstöðu hans og töfra og ég er sannfærður
um að betur menntaðir leikarar munu stuðla að betri kvikmyndum. Leikarar verða að skilja að þetta er sameiginlegt hagsmunamál leikarastéttarinnar og
kvikmyndagerðarinnar í landinu” segir Hilmar Oddsson kvikmyndaleikstjóri meðal annars í þessari umfjöllun. AÐ OFAN: Útskriftarárgangur Leiklistarskóla íslands
árið 1999. Frá vinstri: Egill Heiðar Anton Pálsson, Nanna Kristín Magnúsdóttir, Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Rúnar Freyr Gíslason, María Pálsdóttir, Stefán Karl
Stefánsson, Hinrik Hoe Haraldsson og Laufey Brá Guðjónsdóttir.
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“What we´re actually talking about is the

destruction of a culture. Certain films made

during the Thirties, Forties or Sixties can tell you

more about the attitudes and lifestyles of a

country than anything else. But these films are

really being used as disposable art…in-built

obsolescence, where a color print fades after only

two years and the negative fades after six or

seven. It´s an outrage. …All of our agonizing

labor and creative effort is for nothing because

our films are vanishing.” 

Þ
annig kemst bandaríski leikstjórinn
Martin Scorsese að orði í blaðagrein frá
1980, en hann hefur verið ötull talsmaður

þess að þjóðir heims hugi að kvikmyndaarfi
sínum og geri ráðstafanir til þess að honum sé
bjargað frá glötun. Annar kvikmyndaleikstjóri,
Steven Spielberg, hefur einnig verið talsmaður
kvikmyndavarðveislu og fjármagnaði m.a.
byggingu kvikmyndasafns í Ísrael. Ef slíkra
manna nyti ekki við væri hætta á að margar
háskóladeildir sem stunda sagnfræði, félags-
vísindi, hugvísindi einsog bókmennta- og kvik-
myndafræði þyrfti að leggjast niður vegna þess
einfaldlega að það er ekki til neitt sem heitir
kvikmynd - nema þá í munnmælasögum eða
sem stafir á bók sem lýsa listformi sem hrifið
hefur fólk allt frá fyrstu tíð. Tíminn hefur lagt
filmur og myndbandsmerki að velli, og sú hætta
er viðvarandi.

Söfnun kvikmynda
Þó svo að Íslendingar hafi verið tiltölulega

fljótir að komast í kynni við kvikmyndalistina,
en elstu heimildir um sýningar á kvikmyndum
er að finna frá árinu 1903, og verið farnir að fást
sjálfir við kvikmyndatökur um 1904, var það
ekki fyrr en um 70 árum síðar sem farið var að
huga að því að safna þessum menningarsögu-
legu minjum með skipulögðum hætti. Er það
nokkuð seinna en í nágrannalöndunum. Sem
dæmi má nefna að Svíar hófu sína söfnun árið
1933 og var það tveimur árum áður en
Þjóðverjar, Bretar, Frakkar og Bandaríkjamenn
stofnuðu sín söfn. Að mörgu leyti má segja að
sögu kvikmyndasafna í Evrópu svipi saman, en
mörg þeirra hafa byrjað fyrir tilstilli áhuga-
samra einstaklinga  sem vakið hafa athygli á því
að kvikmyndir eyðileggjast (t.a.m. er áætlað að
75 til 80 prósent af þöglum myndum sem
gerðar hafa verið í heiminum séu glataðar) og

að það þurfi að koma til samstillt átak
samfélagsins til þess að bjarga þeim frá glötun.
Á sama hátt og Frakkar eiga Henri Langlois,
stofnanda franska cinemateksins (en hann
geymdi meðal annars kvikmyndaarfinn í bað-
karinu heima hjá móður sinni), geta
Íslendingar teflt fram Erlendi Sveinssyni sem
ósérhlífnum upphafsmanni að samfelldri
söfnun á kvikmyndaarfi þjóðarinnar. Fleiri
komu að þeirri söfnun, einsog Knútur Hallsson
í menntamálaráðuneytinu, en það var fyrir
vitund og þekkingu þessara manna á eyðingar-
mætti tímans sem Íslendingar geta nú horft inní
fortíðina á slökkviliðsæfingu í Reykjavík frá
árinu 1906 eða á svipmyndir úr Reykjavík um
1920.  

Sem dæmi um þær hættur sem steðja að
filmuefni má nefna nitrat filmubasann, en hann
er eldfimur og þurfa þær filmur því sérstaka
meðhöndlun svo ekki fari jafn illa og þegar
Cineteca Nacional í Mexíkó brann til kaldra
kola á áttunda áratugnum og stór hluti af
Mexíkanskri kvikmyndasögu, filmum og gögn-
um, glataðist fyrir fullt og allt. Annað dæmi um
hættur er vinegar syndrómið, en það lýsir sér
sem efnalosun og veikir mjög filmuefnið, með
þeim afleiðingum að endurgera (kópíera) þarf
myndina.  Og í þriðja lagi má nefna dofnun á
litum í handlituðum filmum eða litfilmum, en
litasamsetningar á filmubasa (hvort sem það er
nitrat, acetat eða polyester) eru mun við-
kvæmara efnasamband en svart hvítar filmur.
Segja má að Kvikmyndasafn Íslands standi
einna helst frammi fyrir tveimur síðastnefndu
vandamálunum á næstu árum. Þessi þrjú dæmi
sýna okkur að leggja þarf í gríðarlegan kostnað
við að búa þessum minjum viðunandi aðstöðu
til að varna hættum og hrörnun á efninu, og er
það hægt með réttum umbúðum sem filmurnar
eru geymdar í  og hita- og rakastýringu í
geymslurýminu. Einnig þarf töluverða fjármuni
í að endurgera myndefni sem látið hefur á sjá
vegna mikillar notkunar (rennsli í gegnum
sýningavélar),  lélegra geymsluaðstæðna í
marga áratugi,  vegna vatnstjóns osfr., osfr.. 

Kostnaður við söfnun, varðveislu og endur-
gerðir er flestum einstaklingum og fyrirtækjum
hér á landi (og í flestum Evrópulöndum) of
mikill til þess að þeim sé þetta mögulegt. Bretar
stóðu frammi fyrir samskonar vandamáli og
árið 1948 skrifaði starfsmaður British Film
Institute, Ernest Lindgren, að vegna stærðar
vandamálsins er lýtur að söfnun og varðveislu
þessa menningararfs yrði þjóðarátak að koma
til. Árangur Breta á því að safna kvikmyndum
og varðveita þær hefur verið mjög góður, en
Kvikmyndasafn Íslands á nokkuð í land þar til
ásættanlegum árangri er náð. Sem dæmi má
nefna að af þeim rúmlega 60 bíómyndum sem

gerðar hafa verið frá kvikmynd Reynis
Oddsonar, Morðsögu (1977), eru einungis að
finna frumefni innan við 10 mynda á safninu og
þá í flestum tilvikum aðeins hluta þess. Frum-
efni myndanna Hrafninn flýgur, Atómstöðin og
Börn náttúrunnar er meðal þess sem varðveitt
er á Kvikmyndasafni Íslands. 

Varðveisla og skráning 
Aðeins hefur verið minnst á nauðsyn þess að

búa filmum góðar varðveisluaðstæður  og er
óhætt að segja að sú aðstaða sem Kvik-
myndasafn Íslands hefur á undanförnum 5
árum haft, er einsog þær gerast bestar í
heiminum. Það hefur hins vegar nokkuð vantað
uppá að filmurnar fái að njóta til fullnustu
aðstæðnanna og kemur það til af því að safnið
hefur fyrst og fremst verið rekið sem
móttökusafn fyrir filmuefni og er það í takt við
þrönga túlkun á lagaákvæðum frá 1984 um
markmið safnsins. Kvikmyndaefni hefur því
hlaðist upp í geymslum safnsins en ekki reynst
ráðrúm til að sinna einsog best verður á kosið
hverjum ramma sem safninu hefur áskotnast.
Einnig hafa stöðugildi verið í lámarki, en það er
ekki fyrr en á síðast ári sem stöðugildunum
fjölgaði um helming, frá einum og hálfum
starfsmanni til þriggja. Til samanburðar má
geta þess að hjá Ríkisútvarpinu starfa um 12
manns við söfnun, varðveislu, skráningu og
tækniskoðun á hljóð- og myndefni stofnun-
arinnar. 

Af þessum sökum er hægt að spyrja hvers
vegna og í hvaða tilgangi á að safna ef Kvik-
myndasafni Íslands reynist svo um megn að
sinna efninu sem skyldi.  Eina svarið við þeirri
spurningu er að þannig eru meiri líkur á að
efninu sé forðað frá glötun,  en um leið verður
svarið hálf hjákátlegt ef á það er bent að
varðveisla sem slík, er til lítils gagns ef ekki
kemur til að hægt sé að skoða efnið. Hægt er að
líkja því við söfnun á bókum sem enginn hefur
aðgang að til að lesa. Einnig er varðveisla til lítils
gagns fyrir efnið sjálft ef stofnuninni er ekki gert
kleyft að tækniskoða það  þ.e. kanna með
nákvæmum hætti hvernig ástandið er á
filmunni, en slík skoðun er forsenda fyrir
upplýstri ákvörðun um hvort filman þurfi
endurgerðar við eða ekki.  Varðveisla og skrán-
ing haldast þannig í hendur og er frumforsenda
fyrir vel reknu kvikmyndasafni. En varðveisla
og skráning snúa ekki eingöngu að þjónustu við
filmurnar sjálfar. Mikil ásókn er í eldra mynd-
efni sem varðveitt er á safninu og fer sú ásókn
vaxandi með aukinni framleiðslu kvikmynda og
sjónvarpsefnis. Þekking á myndefninu sjálfu,
hverjir stóðu að gerð þess, hvenær það var gert
og hvar það hefur verið sýnt áður, eru oft á

555-6160
“Takk fyrir að hringja í Bæjarbíó,

kirkju kvikmyndanna.”
E F T I R S I G U R J Ó N B A L D U R H A F S T E I N S S O N

f o r s t ö ð u m a n n  K v i k m y n d a s a f n s  Í s l a n d s
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tíðum spurningar sem starfsfólki safnsins er
gert að svara. Skráning á samtímaefni er því
nauðsynleg og ekki síst eru rannsóknir á eldra
efninu aðkallandi með tilliti til þessara
spurninga. Hvorugt er gert á kerfisbundin hátt
á Kvikmyndasafni Íslands og sker safnið sig
nokkur úr hvað þetta varðar miðað við önnur
kvikmyndasöfn í heiminum. Safnið er hins
vegar sá staður sem einn hefur alla burði til þess
að sinna slíkum rannsóknum svo vel sé, vegna
þess að stofnunin getur boðið uppá
skoðun kvikmyndasögunnar í
samhengi.

Samsetning safnkosts Kvik-
myndasafns Íslands er þrennskonar
eftir efnisflokkum; í fyrsta lagi
kvikmyndir (á filmu eða rafrænu
formi (myndbönd, DVD, osfr.)), í
öðru lagi prentefni sem tengist
kvikmyndum og kvikmyndagerð.
Og í þriðja lagi gripir sem notaðir
eru við framleiðslu og neyslu á
kvikmyndum. Mest ásókn gesta
safnsins er í kvikmyndaefnið sjálft,
enda safnið eina varðveislustofnunin
í landinu með lifandi myndir frá
fyrstu áratugum kvikmyndamenn-
ingar á Íslandi. Önnur söfn, eins og
safnadeild Sjónvarpsins, Stöðvar 2
og Skjás Eins, sinna söfnun á eigin
framleiðslu og ná myndasöfn þeirra
því einungis aftur til stofnára þeirra.
Vegna þess hversu einstakar margar
af þeim kvikmyndum eru sem
varðveittar eru í safninu er mikið
sótt til þess bæði af innlendum og
erlendum kvikmyndagerðarmönn-
um og framleiðendum sjónvarps-
efnis. Aðstæður til skoðunar á
myndefni eru hins vegar ekki mjög
góðar á safninu. T.a.m. er óvið-
unandi að stærsti hluti safnsins (um
eða yfir 80%) er svo gott sem óað-
gengilegur vegna þess að ekki eru til
vinnukópíur af efninu á myndböndum. Fara
þarf því í gegnum frumefni eða varðveislu-
eintök þegar verið er að leita að efni í safninu.
Út frá varðveislusjónarmiðum (sem kveða m.a.
á um það að verið sé að varðveita myndefni
fyrir komandi kynslóðir) er slíkt ástand
óbærilegt enda þætti mörgum það sérkennileg
fræði og grunnhyggin ef þeir sem áhuga hafa á
því að skoða og lesa skinnhandritin þyrftu að
fara inní varðveisluhvelfingar Árnastofnunar og
fletta þar handritunum með berum höndum.
Þannig er hins vegar ástandið þegar kemur að
kvikmyndaarfinum. 

Rannsóknir og miðlun
kvikmyndalistar

Að endingu er mikilvægt að fjalla aðeins um
rannsóknir og miðlunarhlutverk Kvikmynda-
safns Íslands. Rannsóknir á vegum Kvikmynda-
safns Íslands hafa verið fáar, en safnið hefur
stutt við mörg rannsóknarverkefni sem tengjast
innlendri og erlendri kvikmyndasögu. Margir
kannast við pistla og greinar sem fyrsti safn-
stjóri Kvikmyndasafns Íslands, Erlendur
Sveinsson, skrifaði í dagblöð um miðjan
áttunda áratuginn og fjölluðu m.a. um fyrstu

áratugi kvikmyndarinnar hér á landi. Þeir eru
hins vegar fáir fræðimennirnir sem hafa lagt sig
eftir því að skrifa um íslenska kvikmyndalist og
sjást þess glögg merki í bók Guðna Elíssonar,
Heimur kvikmyndanna. Kvikmyndasafni
Íslands er nauðsynlegt að sem flestir grúski í
kvikmyndasögu þjóðarinnar og birti niður-
stöður rannsókna sinna. Ástæðan fyrir því er sú
að án góðrar þekkingar á því sem safnið
varðveitir má ekki búast við því að stofnun eins

og safnið, menntamálayfirvöld eða almenn-
ingur geri sér góða grein fyrir gildi þess sem
verið er að varðveita.  Það er einnig öllum
nauðsyn að geta svarað þeirri spurningu í hvaða
tilgangi Íslendingar eru að varðveita kvik-
myndaarfinn. Þess ber einnig að geta að þó svo
að kvikmyndirnar sjálfar séu bestu fulltrúar
sinnar eigin tilveru, þá má ekki draga úr gildi
rannsókna til að vekja áhuga fræðimanna og
almennings á kvikmyndunum sjálfum. Kvik-
myndasafn Íslands verður því að stuðla að
eflingu rannsókna á kvikmyndum og kvik-
myndamenningu almennt til að rækja hlutverk
sitt sem best.  Hægt er að nefna tvö dæmi um
verkefni sem safnið er að vinna að og líta má á
sem skref í þá átt að  sinna grunnrannsóknum á
kvikmynda- og sjónvarpsmenningu Íslendinga;
fyrra verkefnið er viðtalssería þar sem ætlunin
er að beita viðtalsforminu í að afla þekkingar á
aðskildum sviðum kvikmynda og sjónvarps í
landinu. Fyrirhugað er að gefa út tvær bækur á
árinu er tengjast þessu verkefni, aðra með
viðtölum við kvikmyndahúsagesti um kvik-
myndahúsareynsluna og hina með viðtölum við
starfsfólk allra sjónvarpsstöðva á Íslandi. Seinna
verkefnið er tengt Lofti Guðmundssyni ljós-
myndara og kvikmyndagerðarmanni og er

unnið að því í samvinnu við Þjóðminjasafn
Íslands. Markmiðið með því verkefni er að gera
framlagi Lofts til ljós- og kvikmyndagerðar góð
skil, með ritun æviágrips, söguritunar um
kvikmyndaframleiðslu hans og greiningu á
kvikmyndum hans svo eitthvað sé nefnt. Í lok
rannsóknarinnar verður síðan efnt til sýninga á
öllum kvikmyndum Lofts. Þessi verkefni eru
hins vegar unnin á safninu af meiri áhuga en
mætti.

Er safnið flutti til Hafnar-
fjarðar árið 1996 gerði ríkið
samning við Hafnarfjarðarbæ
um leigu á Bæjarbíói til 15 ára
með það fyrir augum að reka
cinematek eða bíótek. Kvik-
myndahús af því tagi hafa verið
rekin á vegum kvikmyndasafna í
ríkjum Evrópu um margra
áratuga skeið og hafa þau haft
þau markmið að veita
almenningi og listamönnum að-
gengi að kvikmyndalistinni í
sinni breiðustu mynd. Þessar
stofnanir hafa jafnframt sinnt
mennta- og fræðslustarfi og
staðið fyrir því að ala upp
áhorfendur sem geta rætt um
kvikmyndir af einhverri þekk-
ingu. Þennan þátt vantar
algjörlega í íslenska mennta-
kerfið og einnig í menningarlíf
landsins - þrátt fyrir að
Kvikmyndasafn Íslands hafi haft
bíóið í sinni umsjá frá árinu
1996 og eytt miklum tíma og
fjármunum í endurgerð hússins.
Segja má að kvikmyndaklúbbar
hafi að nokkru leyti sinnt þessari
menntastarfsemi en starfsemi
þeirra hefur yfirleitt verið
brokkgeng enda oftast um að
ræða framtak áhugamanna sem
búið hafa við bága aðstöðu,

slakan tækjakost og lítil efni. Safnið hefur
hinsvegar alla burði til að halda úti slíkum
rekstri til langframa með hinni ágætu
sýningaraðstöðu í Bæjarbíói, jafnframt því sem
auðvelt er að útvega myndir út á nafn og stöðu
þess, enda hefur Kvikmyndasafn Íslands góð
tengsl við fjölmörg kvikmyndasöfn víða um
heim. 

Lokaorð
Þeir sem hringja í kvikmyndahúsanúmerið

555-6160 fá eftirfarandi símsvörun:
“Takk fyrir að hringja í Bæjarbíó, kirkju

kvikmyndanna. Starfsemin er ekki ennþá farin í
gang. Óskir þú eftir frekari upplýsingum er
hægt að hringja í Kvikmyndasafn Íslands í síma
565-5993.” Málinu þokar áfram á hraða
snigilsins, einsog það sé eftir einhverju að bíða.
Eftir hverju verið er að bíða er erfitt að segja, en
kannski má það verða til þess að hraða þessu
mikilvæga menningarmáli að fara að hugsa
safnið á þessum nótum, sem Þjóðhildarkirkju
eða sem eina af kirkjum þjóðarinnar. Það mæla
einfaldlega öll trúarleg og veraldleg rök
kvikmyndamenningarinnar íslensku með því.
Vonandi hefur einhverju ljósi verið varpað á
það með þessari grein.

SAGAN VARÐVEITT: “Að mörgu leyti má segja að sögu kvikmyndasafna í
Evrópu svipi saman, en mörg þeirra hafa byrjað fyrir tilstilli áhugasamra
einstaklinga sem vakið hafa athygli á því að kvikmyndir eyðileggjast (t.a.m. er
áætlað að 75 til 80 prósent af þöglum myndum sem gerðar hafa verið í
heiminum séu glataðar) og að það þurfi að koma til samstillt átak samfélagsins
til þess að bjarga þeim frá glötun” segir Sigurjón Baldur Hafsteinsson m.a. í
grein sinni. Myndin er úr kvikmynd Óskars Gíslasonar, Síðasti bærinn í dalnum,
en Óskar hefði orðið hundrað ára á þessu ári hefði honum enst aldur. Erlendur
Sveinsson mun nánar fjalla um Óskar Gíslason í næsta tölublaði L&S.



B Í Ó M Y N D I R :
Gæsapartí: Hún er að fara að gifta sig en vinkonur
hennar eru staðráðnar að sýna henni hverju hún
missir af við ráðahaginn. Leikstjóri: Böðvar Bjarki
Pétursson. Handrit: BBP og Pétur Már Gunnarsson.
Framleiðandi: BBP/20 geitur. Áætluð frumsýning í
október.
Rvk. Guesthouse - rent a bike: Gistihússeigandi
glímir við reksturinn og skrautlega karaktera.
Leikstjórar: Björn Thors og Unnur Ösp Stefánsdóttir.
Framleiðandi: Sömu, Börkur Sigþórsson/Réttur
dagsins ehf. STAÐA: Í eftirvinnslu. Frumsýningar-
tími er óákveðinn.
Gemsar: Kvikmynd um unglinga: það er ekkert grín að
vera 16 ára þegar maður á bróður í fangelsi, pabba sem

heldur að skellinaðra geri þig vinsælan eða vinkonu sem
skemmtir sér við að sofa hjá Grænlendingum.
Leikstjóri/handritshöfundur: Mikael Torfason.
Framleiðendur: Þórir Snær Sigurjonsson og Skúli Fr.
Malmquist. STAÐA: Í eftirvinnslu. Áætlaður
frumsýningartími: jól 2001
Nói albinói: Nói er vandræðaunglingur í litlu þorpi á
nyrðstu byggðarmörkum heimsins. Hann brennir brýrnar
að baki sér, hverja á fætur annarri, en þegar feigðin blasir
við, er ekki hægt að flýja. Leikstjóri/handritshöfundur:
Dagur Kári Pétursson. Framleiðendur: Þórir Snær
Sigurjonsson og Skúli Fr. Malmquist. STAÐA: Eftirvinnsla
í gangi.
Regína: Dans- og söngvamynd fyrir alla fjölskylduna.
Handrit: Margrét Örnólfsdóttir og Sjón. Leikstjórn: María
Sigurðardóttir. Framleiðandi: Friðrik Þór Friðriksson.
STAÐA: Tökur hefjast í júní. Frumsýning áætluð: jól 2001.
Fálkar: Spennumynd um fálkaþjófa tekin á Íslandi og í
Hamborg. Handrit: Einar Kárason. Leikstjórn: Friðrik Þór
Friðriksson. Framleiðendi Friðrik Þór Friðriksson. STAÐA:
Tökur hefjast í lok september. Frumsýning áætluð eftir
áramót.
1. apríl: Leikin bíómynd um aprílgöbb. Handrit og
leikstjórn. Haukur M. Hrafnsson. Framleiðendur: Haukur
M. Hrafnsson og Friðrik Þór Friðriksson. STAÐA: Í
eftirvinnslu. Frumsýning áætluð á næsta ári.
Maður eins og ég: Gamanmynd framleidd til sýninga í
kvikmyndahúsum. Handrit: Róbert I. Douglas og Árni Óli
Ásgeirsson. Leikstjórn: Róbert I. Douglas. Framleiðandi:
Júlíus Kemp. STAÐA: í tökum.
Mávahlátur: Þroskasaga ungrar stúlku í sjávarplássi um
miðja öldina. Handrit: Kristín Atladóttir og Ágúst
Guðmundsson. Leikstjórn: Ágúst Guðmundsson.
Framleiðandi: Ísfilm, Ágúst Guðmundsson. STAÐA: í eftir-
vinnslu.

H E I M I L D A R M Y N D I R :
Eldborg 2001: Heimildarmynd um íslenska
útihátíð, tekin á Eldborg 2001. Framleiðandi:
Ingvar H Þórðarson. Stjórnandi: Ágúst Jakobsson.

Spyrlar: Arna Borgþórsdóttir (Glamúr), Jón Atli
Jónasson. Í eftirvinnslu.
Rúnturinn: Heimildarmynd til sýninga í
kvikmyndahúsum. Farið á rúntinn í bæjum og þorpum
landsins. Handrit og stjórn: Steingrímur Dúi Másson.
Framleiðendur: Steingrímur Dúi Másson og Friðrik Þór
Friðriksson. STAÐA: í eftirvinnslu, frumsýning áætluð
haust 2001.
Tuttugu bit: Um Sigurð Guðmundsson myndlistar-
mann. Handrit og leikstjórn: Ari Alexander Ergis
Magnússon. Framleiðendur: Ari Alexander Ergis
Magnússon, Anna María Karlsdóttir og Friðrik Þór
Friðriksson. STAÐA: Í tökum, frumsýning áætluð haust
2001.
Maður eigi einhamur: Líf og list Guðmundar frá
Miðdal. Handrit og stjórn: Valdimar Leifsson. Fram-
leiðandi: Lífsmynd, Valdimar Leifsson. STAÐA: Í
eftirvinnslu, fyrirhuguð sýning í Sjónvarpinu næsta vetur.
Heita vatnið: Handritshöfundar: Kristín Norland og
Sveinn M. Sveinsson. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA: Í
eftirvinnslu, verður sýnd í Sjónvarpinu.
Á nyrstu nöf: Ævintýraferð RAX ljósmyndara til nyrstu
þorpa vestur-Grænlands og nyrstu byggðu bóla veraldar,
Qaanaaq og Shiropoluk sem liggja norðan
herstöðvarinnar á Thule. RAX fer á veiðar með
innfæddum á hundasleðum út á ísinn sem skilur þorpin
og Norðurpólinn. Stjórn: Sveinn M. Sveinsson.
Framleiðandi: Plús film, Sveinn M. Sveinsson. STAÐA:
Eftirvinnslu að ljúka.
Frosið heimsveldi: Um Vilhjálm Stefánsson
landkönnuð. Handrit: Garðar Baldvinsson/ Sigurjón
Baldur Hafsteinsson. Leiksjóri og framleiðandi: Þór Elís
Pálsson. STAÐA: Í klippingu. Frumsýning áætluð í haust.

T E I K N I M Y N D I R :
Leifur heppni: 10 mín. teiknimynd. Leikstjóri og
handritshöfundur : Sigurður Örn Brynjólfsson.
Framleiðandi: Taka kvikmyndagerð. STAÐA: Hljóðvinnslu
lokið, verið að teikna, frumsýning um jól 2001.

VERKEFNI í UNDIRBÚNINGI, TÖKUM OG EFTIRVINNSLU.
SENDIÐ UPPLÝSINGAR Á olla.asi@simnet.is 

(ný verkefni á skrá feitletruð)

ÚTHLUTUN ÚR KVIKMYNDASJÓÐI ÍSLANDS 2002
Kvikmyndasjóður Íslands auglýsir eftir umsóknum um framlög og vilyrði til leikinna kvikmynda í fullri lengd. 

H æ g t  e r  a ð  s æ k j a  u m :

Framlag t i l  f ramleiðs lu  ár ið  2002
Framleiðslufyrirtæki geta sótt um, sem telja sig geta
fullfjármagnað og farið í tökur á kvikmynd árið 2002.

Vi lyrð i  t i l   f ramleiðs lu  ár ið  2003
Framleiðslufyrirtæki geta sótt um, sem telja sig þurfa 
eitt ár til að fullfjármagna kvikmynd.

Framlag t i l  þróunar ár ið  2002
Framleiðslufyrirtæki geta sótt um, ef handrit að 
kvikmynd liggur fyrir, en þarfnast frekari þróunar

Framlag t i l  handr i tsskr i fa  ár ið  2002
Einstaklingar geta sótt um. Ekki tekið á móti 
fullunnum handritum.

• Umsóknir skulu berast Kvikmyndasjóði fyrir kl. 16:00,

1. október 2001, á umsóknareyðublöðum sjóðsins

ásamt umbeðnum fylgigögnum. Hægt er að nálgast

umsóknareyðublöð á vef sjóðsins, www.iff. is

• Umsóknir, sem afhentar eru eða póstlagðar eftir að

umsóknarfrestur rennur út eru ekki gildar.

• Öll umsóknargögn skulu berast í f jórum eintökum. 

Umsóknareyðublöð verða afhent á skrifstofu

Kvikmyndasjóðs, Túngötu 14, 101 Reykjavík. 

• Allar nánari upplýsingar eru veittar á sama stað. 

Hilmir Snær Guðnason leikur gistihússeiganda sem
þarf að glíma við erfiða karaktera og enn erfiðari
rekstur í Rvk. Guesthouse - rent a bike sem væntanleg
er innan tíðar.


